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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑ เพื่อศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎ทฤษฎีบรรยากาศองค๑การของ 
Stringer (2002) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุมํตัวอยํางเป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน จํานวน 
800 คน ปีการศึกษา 2556 โดยการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi- Stage Sampling) ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด๎วย ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได๎แกํ บรรยากาศโรงเรียน การดําเนินงาน การรับรู๎ แรงจูงใจ 
สภาพแวดล๎อม และพฤติกรรมการบริหาร เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามของตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัว
แปร สถิติที่ใช๎ประกอบด๎วย คําสถติิพื้นฐานวิเคราะห๑โดยโปรแกรม SPSS และการวิเคราะห๑โมเดลป๓จจยัเชิง
สาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรยีนโดยใช๎โปรแกรม AMOSผลการวิจัยปรากฏวํา โมเดลป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผล
ตํอบรรยากาศโรงเรียน เป็นโมเดลท่ีมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ในเกณฑ๑ดี โดยพิจารณาจากคํา X2 
เทํากับ 1252.038 ที ่df  เทํากับ 33 คํา  p เทํากับ .000 คํา CFI เทํากับ .900 คํา NFI เทํากับ .898 คํา IFI 
เทํากับ .901 คํา GFI เทํากับ .796  และ RMSEA เทํากับ .218 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสมมติฐานอธิบายความ
แปรปรวนของบรรยากาศโรงเรียนได๎ 98% โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตํอบรรยากาศโรงเรยีนอยํางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแ๎กํ 1) การรับรู๎ 2) สภาพแวดล๎อม 3) การดําเนินงาน 4) แรงจูงใจ 5) พฤติ
กรรมการบริหาร และตัวแปรทีม่ีอิทธิพลทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
ได๎แกํ 1) พฤติกรรมการบรหิารมีอทิธิพลทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรียนผํานแรงจูงใจ 2) แรงจูงใจมีอิทธิพล
ทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรียนผาํนการรับรู๎ โดยมี 3 ป๓จจัย คือ ป๓จจัยการรับรู ๎ป๓จจัยพฤติกรรมการบริหาร 
ป๓จจัยแรงจูงใจที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมํากกวําโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 
 

The purposes of research were to investigate the causal model of factors affecting 
organizational climate as perceived by teacher of secondary schools under the Office of Basic 
Education Commission, by which the organizational climate was applied from Stringer (2002). 
The sample, derived by means of simple random sampling, consisted of 800 teachers of 100 
secondary schools, in the academic year of 2013. There were six latent variables namely, 
school climate, performance, perception, motivation, environment and leadership. The 
research instruments were six questionnaires asking about the latent variables. The statistical 
devices used in this research were descriptive statistics used SPSS and was used AMOS to 
develop and validate the causal relationship model. Results indicated that the causal model 
of factors affecting school climate was congruence with the empirical data at good level. 
Goodness of fit measures were founds to be: X2 = 1252.038, df = 33, p = .000, CFI = .900, NFI 
= .898, IFI = .901 GFI = .796, and RMSEA = .218, The variables in hypothesis model explained 
school climate up to 98%. Variables which were statistically significant direct effect to school 
climate were: 1) perception 2) environment 3) performance 4) motivation and 5) leadership. 
Variables which were statistically significant indirect effect on school climate were: 1) 
Leadership indirectly affected through motivation; 2) Motivation indirectly affected through 
perception. The research also found the organization climate of large sized school was better 
than small sized school.   
 

Keywords: School Climate / Causal Model Factors 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 มุํงเน๎นการปฏริูปการศกึษาสูํเปูาหมายคณุภาพการศึกษา 
ได๎ให๎ความสําคญัในการพัฒนาครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศกึษา เพราะในการดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จของโรงเรียนนั้น ป๓จจยัที่สําคัญยิ่ง คือ ครูมีกําลังใจในการทํางานมีความกระตือรือร๎น ทํุมเทแรงกาย 
แรงใจ และสติป๓ญญาอยํางเตม็ที่ และอีกสํวนหน่ึงคือ ผู๎บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู๎มีบทบาทอยํางยิ่งในระดับ
หนํวยปฏิบัติ ท่ีจะชํวยกระตุ๎น ท๎าทาย พร๎อมสนับสนุนให๎ครูมคีวามรู๎ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน สนับสนุนอุปกรณ๑ที่จําเปน็ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสํงผลตํอบรรยากาศที่เอื้อตํอการ
ปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545) การศึกษาของไทยในป๓จจุบันยังมีป๓ญหาด๎าน
คุณภาพการศึกษา การขาดแคลนครูระดับมัธยมศึกษาสาขา วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และภาษาอังกฤษ การ
แก๎ป๓ญหาดังกลาํว กระทรวงศึกษาธิการไดม๎ีการยกระดับคุณภาพครู โดยการพัฒนาครผูู๎สอนให๎มีความรู๎
ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในวิชาชีพ ทําให๎ครูบางสํวน เกิดความเครยีดจากการต๎องเข๎ารบัการอบรม
บํอยครั้ง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548, หน๎า 31) ประกอบกับภาระงานของครไูทยท่ีมากกวํา คือ 
อัตราสํวนนักเรียนตํอครู ขนาดห๎องเรียนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐเฉลี่ย 41.50 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดห๎องเรียนที่เหมาะสมตามข๎อเสนอของ The National Education Association คือ 15-20 คน ช่ัวโมง



 

 

  

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 
3 

การทํางานของครู กลุํมประเทศ OECD มีคําเฉลี่ย 701 ช่ัวโมงตํอปี ในขณะที่ครูมัธยมศึกษาของไทยมีชั่วโมง
เฉลี่ย 1,100 ช่ัวโมงตํอปี อัตราเงินเดือนขั้นต๎นครไูทยท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี คือ 6,048 ดอลลาร๑สหรัฐ คําเฉลี่ยกลุํม
ประเทศ OECD เทํากับ 26,241 ดอลลาร๑สหรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ผลการสํารวจของสถาบันรามจติติ
รํวมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพการทํางานของครูทั่วประเทศ 
จํานวน 13,500 คน จากโรงเรียน 1,350 แหํง พบวํา ครูร๎อยละ 50 เริ่มถอดใจกับวิชาชีพครู ร๎อยละ 15 เคยคิด
อยากเปลี่ยนอาชีพ ร๎อยละ 62.50 ระบุวําหากมโีครงการเกษียณกํอนอายุก็จะเข๎ารํวมโครงการ (อมรวชิช๑      
นาครทรรพ, 2549) โรงเรียนทีส่ะอาด รํมรื่น วสัดุ อาคาร สถานท่ี ได๎รับการดูแลเป็นป๓จจุบันพร๎อมใช๎งาน ครู
และนักเรียนยํอมไดร๎ับอิทธิพลบรรยากาศโรงเรยีนที่ดี (สุพิศ ประสพศิลป์, 2540) บรรยากาศองค๑การเป็น
การศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในองค๑การที่เกิดจากการรับรูต๎ํอคณุภาพของสภาพแวดล๎อมในองค๑การ 
บรรยากาศมีพลังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองค๑การ จากการศึกษาของ Schneider and 
Bartlet (1990) บรรยากาศองค๑การทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังองค๑การอยํางยั่งยืน หากต๎องการให๎การ
เปลี่ยนแปลงประสบผลสําเรจ็ ต๎องสร๎างบรรยากาศใหมํแทนท่ีบรรยากาศเดิม สร๎างแรงกระตุ๎นทีผ่ลักดนัให๎
สมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แม๎วําภาครัฐจะมีการสํงเสรมิให๎มกีารจัดการศึกษาให๎ท่ัวถึง และไดพ๎ยายาม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แตมําตรฐานสถานศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกย็ังอยูํในระดับ
ที่ไมํนําพอใจ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องจากป๓จจัยตํางๆ ท่ีมีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไดแ๎กํ ป๓จจัย
ด๎านตัวครู ตัวนักเรียน ผู๎บริหาร การบริหารหลักสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และบรรยากาศใน
โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2550) Stringer ( 2002), Hoy and Miskel (2001, p. 2977) กลําววํา การ
สร๎างบรรยากาศโรงเรียน การสร๎างแรงจูงใจ เป็นสํวนหน่ึงที่สํงเสริมให๎การบริหารมีประสิทธิภาพ  
 จากข๎อมูลดังกลาํวจะเห็นวํา บรรยากาศองค๑การของสถานศึกษามผีลกระทบตํอผู๎ปฏบิัติงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ผู๎วจิัยจึงมีความสนใจศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรยีนตาม
การรับรู๎ของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพื่อสร๎างโมเดลความสมัพันธ๑เชงิสาเหตุทีส่ํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรบัรู๎ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล๎องของโมเดลความสมัพันธ๑เชิงสาเหตทุี่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียน
ตามการรับรู๎ของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข๎อมลูเชิง
ประจักษ๑ ตามขนาดโรงเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมสํงผลทางตรงไปยังบรรยากาศของโรงเรยีนมัธยมศึกษา และสํงผลทางอ๎อม
ผํานการรับรูไ๎ปยังบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2. ป๓จจัยการรับรู๎สํงผลทางตรงไปยังบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศกึษา 
 3. ป๓จจัยแรงจูงใจสํงผลทางตรงไปยังบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศกึษา และสํงผลทางอ๎อมผํานการ
รับรู๎ไปยังบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 4. ป๓จจัยการดําเนินงานสํงผลทางตรงไปยังบรรยากาศของโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
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 5. ป๓จจัยพฤติกรรมการบริหารสํงผลทางตรงไปยังบรรยากาศของโรงเรียนมัธยมศึกษาและสํงผล
ทางอ๎อมผํานแรงจูงใจไปยังบรรยากาศโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
 6. ป๓จจัยการรับรู๎ ป๓จจัยแรงจูงใจ ป๓จจัยการดําเนินงาน ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม และป๓จจัยพฤติ
กรรมการบริหาร สอดคล๎องกับโมเดลสมมติฐาน 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 2,360 แหํง รวมทั้งสิ้น 109,807 คน กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎
ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาตามที่ Boomsma (1983, อ๎างถึงใน นงลักษณ๑ วิรัชชัย, 2542, หน๎า 311) กลําววํา 
ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมสําหรับโปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลควรเป็นตัวแปรที่มีการแจก
แจงปกติ พหุนาม ทุกตัวควรใช๎กลุมํตัวอยํางท่ีมีขนาดใหญํ โดย Linderman, Merenda & Gold (1980 อ๎างถึง
ใน นงลักษณ๑ วิรัชชัย, 2542, หน๎า 54) ใช๎กฎอัตราสํวนระหวํางจํานวนกลุํมตัวอยํางกับจํานวนพารามิเตอร๑ 20:1 
การวิจัยนี้มีจาํนวนพารามเิตอร๑ 26 พารามิเตอร๑ ได๎ขนาดกลุํมตัวอยาํงจํานวน 520 คน (20 x 26) ในการวิจัยครั้ง
นี้เก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย๑ การสํงทางไปรษณีย๑ควรเพิ่มกลุํมตวัอยําง 30 เปอร๑เซ็นต๑ รวมได๎กลุมํตัวอยําง 
800 คน โดยการสุํมแบบหลายขั้นตอนและวิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน 
 2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎สําหรับการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ผู๎วิจยันํา
แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น เสนอตํอประธานและกรรมการผู๎
ควบคุมดุษฎีนิพนธ๑ตรวจแก๎ไข 2) นําแบบสอบถามที่ผาํนการแกไ๎ข ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน พิจารณาความ
เหมาะสมครอบคลมุสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ของการสอบถาม 3) นําผลการพิจารณาของผู๎ทรงคณุวุฒิทั้งหมดมา
ตรวจสอบอีกครั้งโดย เลือกข๎อที่มคีํา IOC ตั้งแตํ .50 ขึ้นไป และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ คําความเช่ือมั่น โดย
นําไปทดลองใช๎ กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีไมํใชํเป็นกลุํมตัวอยําง 40 คน คําความเช่ือมั่นท้ังฉบับใช๎คํา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา เครื่องมือวัดในแตํละด๎านมีคําสัมประสิทธ์ิอัลฟา ดังตํอไปนี้ ด๎านบรรยากาศโรงเรียน เทํากับ 
.95 ด๎านการดําเนินการ เทํากับ .94 ด๎านการรับรู๎ เทํากับ .82 ด๎านแรงจูงใจ เทํากับ .93 ด๎านสภาพแวดล๎อม 
เทํากับ .85 และด๎านพฤติกรรมการบริหาร เทํากับ .98 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ขอหนังสือขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมลูจากฝุายบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยผู๎วิจยัดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองและทางไปรษณยี๑ ประกอบกับได๎
โทรศัพท๑ขอความอนุเคราะห๑ไปทางโรงเรียนเพื่อใหไ๎ด๎ข๎อมลูที่ตรงกับความจริงมากทีสุ่ดและเพื่อความรวดเร็วใน
การรวบรวมข๎อมูล ได๎รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ๑กลับมาจํานวน 780 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 97.50 4.    
การวิเคราะห๑ข๎อมลู ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมลูพื้นฐานใช๎โปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS การวิเคราะห๑ป๓จจยัเชิงสาเหตุ
และการตรวจสอบหาความสอดคล๎องของแบบจําลอง ใช๎โปรแกรม AMOS  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมลู สรปุไดด๎ังนี ้ 
 1. การศึกษาป๓จจัยเชิงสาเหตุทีส่ํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบ 5 ป๓จจัย คือ ป๓จจัยการดาํเนินงาน ป๓จจัยแรงจูงใจ 
ป๓จจัยการรับรู ๎ป๓จจัยพฤติกรรมการบริหารและป๓จจัยสภาพแวดล๎อม  
 2. โมเดลความสัมพันธ๑เชิงสาเหตทุี่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มสีอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ 
 

 
ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ๑เชิงสาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา  
 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการวิเคราะห๑ระหวํางโรงเรยีนมัธยมขนาดเล็กและโรงเรยีนมัธยมขนาดใหญํ  

สมมติฐาน 
ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.ขนาดใหญ ํ

Z-test 
Estimate Estimate 

H1: การรับรู-๎->บรรยากาศโรงเรียน .25 .40 2.69** 

H2: สภาพแวดล๎อม-->บรรยากาศโรงเรียน .15 .18 -.93 

H3: การดําเนินงาน-->บรรยากาศโรงเรียน .28 -.60 -11.42** 

H4: พฤติกรรมการบริหาร-->บรรยากาศโรงเรียน .09 .47 4.44** 

H5: แรงจูงใจ-->บรรยากาศโรงเรยีน .26 .62 5.64** 

H6: สภาพแวดล๎อม-->การรับรู ๎ .23 4.65 .59 

H7: พฤติกรรมการบริหาร-->แรงจูงใจ 1.01 .96 12.03** 
H8: แรงจูงใจ--->การรับรู ๎ .77 -3.96 -.62 

 

** มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 3. ผลการวเิคราะห๑โมเดลกลุมํพหุ ตามขนาดโรงเรยีน (Multi-group) พบวํา 3 ป๓จจัย คือ ป๓จจัยการ
รับรู๎ ป๓จจัยแรงจูงใจ และป๓จจยัพฤติกรรมการบรหิารทีส่ํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนมัธยมขนาดใหญํมากกวํา
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก อยํางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยมีผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ควรนาํอภิปรายดังนี ้
 1. ป๓จจัยการรับรู๎ สํงผลทางบวกและทางตรงตํอบรรยากาศโรงเรียน ซึ่งตรงกับสมมติฐานการวจิัย
แสดงให๎เห็นวํา การรับรูม๎ีผลตํอบรรยากาศโรงเรียน โดยบุคคลเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความอบอํุนและการรับรู๎วําตนเป็นสํวนหน่ึงขององค๑การ การรับรูจ๎ากสิ่งที่เข๎ามากระทบหรอืสิ่งเร๎า 
ประกอบกับความรู๎และประสบการณ๑เดิม ดังที่ เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กลําววํา สิ่งท่ีมีผล
ตํอการรับรู๎ของบุคคล ได๎แกํ ประสบการณ๑เดมิ สถานการณ๑ ความตอ๎งการ และหน๎าท่ีรับผิดชอบของแตํละบคุคล 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ Kundo (2007) ในการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู๎ของแตํละบุคคลในองค๑การ
ในทิศทางบวกเกี่ยวกับประเด็นตํางๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของป๓จจัยในการรับรู๎ให๎เป็นไปในทิศทางที่ดี สํงเสรมิให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชารับรู๎ได๎ถึงความอบอํุน ตลอดจนมเีจตคติวําตนเป็นสํวนหน่ึงขององค๑การโรงเรียน มีความตั้งใจใน
การทํางานเพื่อโรงเรียน ทุํมเทกําลงักาย กําลังใจ กําลังความคิดสร๎างสรรค๑อยํางสุดความสามารถ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ สายพิน สายดํา (2552) พบวํา บรรยากาศองค๑การ คอื มิติความอบอํุน มิติความเสี่ยง และมติิความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการรบัรู๎ของบุคลากรในองค๑การ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ๑ ถิตย๑รัศมี 
(2556) พบวํา การรับรู๎ถึงความอบอํุน ความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค๑การ เป็นสํวนหน่ึงของบรรยากาศองค๑การที่
สํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร โดยการรับรู๎ความอบอํุนของบุคลากรเป็นการรับรูถ๎ึงการเอา
ใจใสํ การไดร๎ับการดูแล โดยเสมอภาค ความเป็นมิตร เอื้ออาทรตํอกนัทุกคนในองค๑การคือครอบครัว มีความ
ผูกพันตํอองค๑การที่ตนปฏบิัติงาน มีความหวงแหน และยินดี ในความสําเร็จขององค๑การ สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ สมพิศ เกํงพานิช (2549) พบวํา ความอบอํุน ความสามคัคี เป็นการรับรู๎ที่จะสํงเสรมิบรรยากาศองค๑การที่ดี 
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของข๎าราชการครู จะเห็นได๎วํา การรับรู๎นั้นจะแสดงออกทางพฤติกรรม ถ๎าบุคลากรรับรู๎
ในทิศทางที่ดี การรับรู๎นั้นก็จะสํงผลตํอการแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่ดี สํงเสรมิบรรยากาศขององค๑การที่ดีด๎วย 
ซึ่งสอดคล๎องกับผลวิจัยครั้งนี้ ที่พบวําป๓จจัยด๎านการรับรู๎ เป็นป๓จจยัสําคัญที่มีอิทธิพลทางตรงตํอบรรยากาศ
โรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา  
 2. ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม สํงผลทางตรงตํอบรรยากาศโรงเรียน อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
สภาพแวดล๎อมท่ีแตกตํางกันมีผลตํอการปฏิบตัิงานและประสิทธิผลขององค๑การ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผลกระทบตํอ
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏบิตัิงาน ผู๎บริหาร ครู และผู๎ทีม่ีสํวนเกี่ยวข๎องควรให๎ความสําคญัในการจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสม เพื่อสงํเสริมบรรยากาศโรงเรียนทีด่ี สอดคล๎องกับ Porter and Steer (1973) กลําว
วํา สภาพแวดล๎อมเป็นตัวแปรสําคญัของการศึกษาองค๑การมนุษย๑เพราะสภาพแวดล๎อมมสีํวนในการกําหนด
พฤติกรรมของผู๎ปฏิบัติงานในองค๑การ และประสิทธิภาพขององค๑การจะไมํสมบูรณ๑ หากไมํมีการพิจารณาลักษณะ
ของสภาพแวดล๎อมในองค๑การ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Parcel and others (2003) ซึ่งได๎ศึกษาบรรยากาศ
โรงเรียน พบวํา บรรยากาศโรงเรียนท่ีดีเกิดจากโครงสร๎างทางกายภาพ จิตวิทยาสังคม สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ
และสังคมที่ดี โดยทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศของโรงเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Pashiardis 
(2008) พบวํา บรรยากาศโรงเรียนในโรงเรียนของชาวไซปรัส โดยวเิคราะห๑ความเข๎าใจของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโรงเรียนข๎อค๎นพบ คือ สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพของโรงเรียน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ James and Jones (1988) พบวํา นอกจากสภาพแวดล๎อมทางกายภาพในสถานท่ีทํางานและ
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สภาพแวดล๎อมภายนอก เชํน สภาพภูมิศาสตร๑ ขนาดและทีต่ั้งของอาคารที่ทําการ ขนาดของเมือง หรอืแม๎แตํ
กระทั่งสภาพอากาศยังมีผลตํอบรรยากาศองค๑การ เพราะสิ่งเหลาํนีจ้ะมีผลตํอกําลังใจในการทํางาน ผลงาน 
ตลอดจนความเต็มใจของบุคลากรในองค๑การด๎วย และงานวิจัยของ Zulling (2010) ซึ่งได๎วิเคราะห๑องค๑ประกอบ
บรรยากาศโรงเรียน องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ เป็นองค๑ประกอบในการวัดบรรยากาศโรงเรียน 
แสดงให๎เห็นวํามีการยอมรับเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมวําเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของบรรยากาศองค๑การ ท้ังนี้เพราะ
นักวิชาการด๎านบรรยากาศองค๑การเห็นวําความรู๎สึกตํอสิ่งแวดล๎อมดา๎นตํางๆ ไมํวําจะเป็นสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพ หรือจติวิทยายํอมมผีลกระทบตํอความรู๎สึกและพฤติกรรมของคนในองค๑การได๎ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลวิจัยครั้งนี้ ที่พบวําป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อม มีอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อม ตํอบรรยากาศโรงเรยีนตามการ
รับรู๎ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ป๓จจัยการดําเนินงาน สํงผลทางลบตํอบรรยากาศโรงเรยีน ท้ังนี้เนื่องจาก โครงสร๎างและการ
บริหารงานโรงเรยีน ตามระบบของราชการ (Bureaucracy) ยังยึดหลักตามแนวคดิของ Weber (1947) ซึ่งมีการ
จัดโครงสร๎างและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เป็นระบบที่แนํนอน มีการบริหารโดยยึดหลักเหตุผล ท่ีมุํงเน๎น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต๎ระเบยีบและกฎเกณฑ๑ที่ชัดเจนแนํนอน สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข๎อพึงปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวบํงช้ีจํานวน
มาก ทําให๎การทํางานเต็มไปด๎วยเอกสาร เกิดความลาํช๎า เฉื่อยชา ประกอบกับ โครงสร๎างการบริหารงานเป็นไป
ตามลาํดับขั้นตอน สํงผลตํอความไมํคลํองตัวในการปฏิบัติงาน ขาดความยืดหยุํน สอดคล๎องกับ Merton (1952 
อ๎างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมบัต,ิ 2548) เห็นวําระบบราชการนั้นมีกฎเกณฑ๑และระเบียบตํางๆ มากเกินไป แม๎วํา
ระเบียบหรือกฎเกณฑ๑ตํางๆ จะมคีวามจําเป็นในแงํบรรทัดฐานของการปฏิบัติและเป็นหลักปูองกันการใช๎อํานาจ
อยํางไมํถูกต๎องของข๎าราชการก็ตาม ทําให๎สํงผลทางลบตํอบรรยากาศโรงเรยีน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
Dubrin (1973) พบวํา ขั้นตอนการดําเนินงานขององค๑การสํงผลตํอการปฏิบัติงานขององค๑การและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค๑การ มีความพยายามที่จะวดัมิตหิรอืป๓จจัย
ตํางๆ ของบรรยากาศองค๑การ โดยเขาได๎นําเสนอวําบรรยากาศองค๑การสามารถอธิบายได๎ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขององค๑กรวํามีอิทธิพลตํอบรรยากาศขององค๑การ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Likert (1967) พบวํา 
ลักษณะของกระบวนการตดิตํอสื่อสาร เป็นองค๑ประกอบท่ีสําคญัของบรรยากาศองค๑การ ซึ่งสอดคล๎องกับ Davis 
(1981) ซึ่งพบวํา บรรยากาศองค๑การที่ดี ต๎องมีองค๑ประกอบของการติดตํอสื่อสารสองทางขึ้นไป โดยให๎
ความสําคญักับการติดตํอสื่อสารซึง่เป็นองค๑ประกอบของการดําเนินงานขององค๑การซึ่งสํงผลตํอบรรยากาศของ
องค๑การที่ดี สอดคล๎องกับผลการวจิัยครั้งนี้ ที่พบวําป๓จจัยด๎านการดาํเนินงาน มีอิทธิพลทางตรงตํอบรรยากาศ
โรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา  
 4. ป๓จจัยพฤติกรรมการบริหาร สํงผลทางตรงและทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรยีนโดยสํงผาํนป๓จจัย
แรงจูงใจ ข๎อค๎นพบเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย แสดงวําพฤตกิรรมผู๎นําของผู๎บริหารเป็นป๓จจัยสาํคัญตํอ
แรงจูงใจและบรรยากาศโรงเรียน การที่ผู๎บรหิารแสดงพฤติกรรมและใช๎ศิลปะ กระบวนการทํางานรํวมกับผู๎อื่นให๎
บรรลเุปูาหมายขององค๑การอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎ลักษณะของผู๎นําการเปลี่ยนแปลง และผู๎นําแลกเปลีย่น 
สอดคล๎องกับ Bass (1985) ได๎พฒันาแนวคิดของเบิร๑น โดยอธิบายลักษณะผู๎นําท้ัง 2 แบบ คือ ผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง ผู๎นําจะทําใหผ๎ู๎ตามเช่ือถือ ยกยํอง ยอมรับผู๎นํา และกระตุ๎นใหผ๎ู๎ตามทํางานมากกวําปกต ิโดยผู๎นํา
สามารถเปลีย่นแปลงผู๎ตามด๎วยคณุลักษณะ 4 ประการ คือ ความมเีสนํหา การสรา๎งแรงบันดาลใจ การกระตุ๎น
เชาวน๑ป๓ญญา และการคาํนึงถึงเอกบุคคล และ ผู๎นําการแลกเปลี่ยน ผู๎บริหารต๎องสรา๎งความสมัพันธ๑กับผู๎รํวมงาน
และพิจารณาวําสิ่งใดท่ีผู๎ใต๎บังคับบัญชาต๎องการจากการทํางาน และพยายามใหไ๎ดร๎ับเมื่อผลการปฏิบตัิงาน
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บรรลผุลตามต๎องการ มีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนด๎วยรางวัลตามสถานการณ๑ ซึ่งสํงผลตํอบรรยากาศองค๑การ 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยะ ทรัพย๑สมบรูณ๑ (2545) พบวํา ภาวะผู๎นํา เป็นสํวนหน่ึงของบรรยากาศโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยมคีวามสัมพันธ๑อยูํในระดับมากเชํนกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ขุนทอง จริตพันธ๑ (2546) พบวํา ความสัมพันธ๑ของพฤติกรรมผู๎นาํของผู๎บริหารกับบรรยากาศองค๑การ มี
ความสัมพันธ๑ในเชิงบวก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยครั้งนี้ท่ีพบวําป๓จจยัพฤติกรรมการบริหาร มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 5. ป๓จจัยแรงจูงใจ สํงผลทางตรงและทางอ๎อมผํานการรับรู๎ตํอบรรยากาศโรงเรยีน เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย แสดงให๎เหน็วํา แรงจูงใจมีความสําคญัตํอความเต็มใจ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเกดิการรับรู๎ถงึความรู๎สึกท่ีสํงเสริมบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน ธร สุนทรายุทธ (2551) กลําว
วํา แรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่อินทรีย๑ถูกกระตุ๎นใหม๎ีการตอบสนองอยํางมีทิศทางและดําเนินไปสูเํปาูหมาย 
(Goal) ตามที่ต๎องการ แรงจูงใจอาจเกิดจากสิ่งเร๎าภายในอินทรีย๑ของบุคคล ได๎แกํ ความสนใจ ความตอ๎งการ แรง
ขับ สอดคล๎องกับ ภารดี อนันต๑นาวี (2552) กลําววํา แรงจูงใจ เป็นสภาพการณ๑ที่กระตุ๎นให๎มนุษย๑แสดง
พฤติกรรมอยาํงใดอยํางหนึ่งออกมาในทิศทางที่ตนต๎องการ ท้ังนี้เพื่อไปสูํเปูาหมายปลายทางที่กําหนด กระทํา
กิจการงานอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางมีจุดมุํงหมาย ชํวยให๎กิจการงานทีก่ระทําน้ันคงสภาพอยูํ สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยะ ทรัพย๑สมบูรณ๑ (2545) พบวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 
ความสามารถในการแกป๎๓ญหาภายในโรงเรียนของผูป๎ฏิบัติงาน การพัฒนาเจตคติของนักเรยีน องค๑ประกอบ
บรรยากาศโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสัมพันธ๑อยูํในระดับมาก สิ่งเหลํานีส้ามารถ
บอกได๎ถึงความพึงพอใจของผู๎ปฏบิัติงานในโรงเรยีนทุกคน โดยการรํวมกันรับรู๎ รํวมกันแสดงศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การชํวยกันแก๎ไขป๓ญหา การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยํางเต็มศักยภาพ รํวมสร๎างบรรยากาศท่ีดี สํงผลตํอความสําเร็จในภาพรวมของโรงเรียน สอดคล๎องกบังานวิจัย
ของ Sullivan (1998) พบวํา ป๓จจัยจูงใจภายในมผีลกระทบตํอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ตํอผลการปฏบิัติงานอยูํ
ในระดับมาก ทั้งนี้ป๓จจัยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกก็มสีวํนสํงผลตํอการรบัรู๎ของบุคคล และสํงผลตํอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกอํให๎เกิดบรรยากาศองค๑การที่ดี สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Munson (2002) 
พบวํา การสร๎างแรงจูงใจให๎แกํครสูํงผลกระทบตํออัตราการลาออก การหมดไฟในการทํางานของครูและพบวํา
บรรยากาศการทํางานท่ีดี ครจูะมแีรงจูงใจในการทํางานท่ีสูงตามไปด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยครั้งนี้ ที่พบวํา
ป๓จจัยด๎านแรงจูงใจ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรบัรู๎ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรกําหนดนโยบายการบรหิารโดยให๎มีการ
การสํงเสริมบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ 
  1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควรเชื่อมโยงนโยบายและนําโมเดลไปใช๎ ในการ
สนับสนุนสถานศึกษาด๎านบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 ผู๎บรหิารโรงเรยีนควรจดัการกบัสิ่งเร๎าตํางๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของป๓จจัยการรับรู๎ สํงเสรมิให๎รับรู๎
ได๎ถึงความอบอํุน ตลอดจนมเีจตคติวําตนเป็นสํวนหน่ึงของโรงเรียน เกิดความหวงแหน มีความตั้งใจในการ
ทํางาน ทุํมเทกําลังกาย ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑อยํางสดุความสามารถกํอเกิดประโยชน๑เพื่อโรงเรียน  
  2.2 ผู๎บรหิารควรสร๎างขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สํงเสรมิการกระทํา 
พฤติกรรมในทิศทางที่ดี เพ่ือให๎ครปูฏิบัติงานด๎วยความยินดี และมคีวามสุขกับงาน 
  2.3 ผู๎บรหิารโรงเรยีนควรจดัสภาพแวดล๎อมภายในองค๑การให๎เอื้อตอํการปฏิบัติงาน อาคาร
สถานท่ี ห๎องปฏิบัติการ มีความสะอาด รํมรื่น รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ๑ สื่อเทคโนโลยีประกอบการปฏิบัตงิานของ
ครูและกจิกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรยีน สํงเสริมบรรยากาศท่ีดี ตลอดจนผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานภายนอกมี
สํวนสนับสนุนโรงเรียน 
  2.4 ผู๎บรหิารควรนําลักษณะของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด๎วยการสร๎างบารมี สร๎าง
แรงบันดาลใจ กระตุ๎นให๎ใช๎สติป๓ญญา รวมทั้งใช๎ภาวะผู๎นําแบบแลกเปลี่ยน คือ ให๎เปลีย่นพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค๑ 
โดยแลกเปลีย่นกับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีอาจไมํใชํรางวัล  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการ 
พัฒนาบรรยากาศโรงเรียน และมกีารติดตามในระยะยาวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้น เพื่อเป็นประโยชน๑ใน
การปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรยีน และขยายผลตํอไป 
  3.2 ผลการวิเคราะห๑โมเดลป๓จจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอบรรยากาศโรงเรียนตามการรับรู๎ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ตัวแปรในโมเดลสามารถรํวม
อธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศโรงเรยีน มีคํอนข๎างน๎อย จึงนําจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเตมิ เพื่อค๎นหาตัว
แปรที่มีอิทธิพลตํอบรรยากาศโรงเรียนโดยเฉพาะตัวแปรที่สามารถจดักระทําได๎ในทางปฏิบัติ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นาํการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง 
สําหรับผู๎บรหิารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1,420 คน ได๎มาโดยวิธีการสุมํแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา ทีม่ีคําความเช่ือมั่น 0.982 การวิเคราะห๑ข๎อมลู
โดยการใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล วิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นสถิติพรรณนาและสถติิอ๎างอิง 
ผลการวิจัยพบวํา  1. ผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมรีะดบัการแสดงออก
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงอยูํในระดับมากทีสุ่ด 2. ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด คือ บรรยากาศ
องค๑การ ความฉลาดทางอารมณ๑ และความผูกพันยึดมั่นตํอองค๑การ 3. โมเดลสมการโครงสรา๎งภาวะผูน๎ําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล๎องกับข๎อมลูเชิงประจักษ๑ ตามเกณฑ๑ ดังนี้    = 19.88, df = 1.42, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 
1.00, SRMR = 0.005, RMSEA = 0.017 และ CN = 2070.52  4. ความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นาํการเปลี่ยนแปลงสําหรบัผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู๎ทรงคณุวุฒิ พบวํา มีความเหมาะสมและและความเป็นไปได๎ อยูํในระดับมาก 
 
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                        **อาจารย๑ประจํา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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ค าส าคัญ: รูปแบบการพัฒนา / ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง / ผู้บริหารโรงเรียน 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1) study the factors which influence the 
transformational leadership of administrators under the Office of the Basic Education 
Commission and 2) develop the model of transformational leadership development of 
administrators under the Office of the Basic Education Commission. The samples were 1,420 
administrators under the Office of the Basic Education Commission. Those samples were 
selected by multi-stage sampling. The instrument used in this study was the rating scale 
questionnaire with the reliability of 0.98. The data were analyzed by using a statistical analysis 
software, and LISREL Program as a descriptive form as well as inferential form. The results of 
the study revealed that 1. The administrators related to the Office of the Basic Education 
Commission showed their levels in the expression of transformational leadership in the 
highest level.  2. The factors influencing the transformational leadership of administrators 
related to the Office of The Basic Education Commission showed their levels in the expression 
of transformational leadership in the highest level for all of 3 factors including organization 
atmosphere, emotional intelligence, and organizational commitment.  3. The Algebraic Model 
of the Construction of Transformational Leadership of the   administrators related to the 
Office of The Basic Education Commission was congruent with the empirical data as criterion 
as follows : = 19.88, df = 1.42, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.005, RMSEA = 
0.017, and  CN = 2070.52  4. The development model of transformational leadership for 
administrators related to the Office of The Basic Education Commission was found appropriate 
and possible by the knowledgeable people. They voted in “the high” level. 
 

Keywords: Development Model / Transformational Leadership / Administrators Related  
   to the Office of The Basic Education Commission 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยอยูํภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑และการแขํงขันบนฐานของความรู๎ จึงมีความพยายามใน 
การปฏิรปูการศึกษาเพื่อใหส๎อดคล๎องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลําวควบคูํกับการดํารงอยูํบนวิถีชีวิตของ
ความเป็นไทย ท้ังด๎านสังคม วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม ที่สืบทอดกันมาจากอดตีสูํป๓จจุบัน (สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน๎า 3 - 4) ดังนั้นจึงมีข๎อพิจารณาสําหรับการศึกษาไทยในอนาคตวาํการศึกษา
ในอนาคตควรเป็นการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาคน 2) พัฒนาสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน และ 4) 
การศึกษาเพื่อเป็นภมูิคุ๎มกันให๎คนไทยมีความรู๎ความสามารถ ทักษะการดํารงชีวิต อยูํในโลกของ 
การแขํงขันได๎อยํางรูเ๎ทําทันและเพื่อให๎เกิดการพัฒนาการศึกษาไทยใน 10 - 20 ปีข๎างหน๎าเป็นฐานการพัฒนาคน
ไทยและการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนในท่ีสุด กลไกหนึ่งที่จะผลักดันให๎การศึกษานั้นประสบความสาํเร็จคือ
ผู๎บริหารโรงเรียน ดังนั้นผู๎บริหารโรงเรียนจึงต๎องเป็นผู๎ที่มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง มีวสิัยทัศน๑การทาํงานท่ี
ชัดเจน คิดกลยุทธ๑เชิงรุก (Proactive) เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ที่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล สามารถกําหนดทิศทางการเปลีย่นแปลงได๎อยํางชัดเจน มีความมุํงมั่นตํอการสร๎างภาพใหมํของ
องค๑การ รวมทั้งเป็นผูส๎ํงเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponser) ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการตัดสินใจ  
การแก๎ป๓ญหา การสนับสนุนท่ีเหมาะสมเพื่อให๎การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ สื่อสารให๎บุคคลใน
องค๑กรเข๎าใจ และตระหนักถึงความสําคญัและความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน๎า 72)  
 นักวิชาการตํางให๎ความสาํคัญกับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตระหนักถึงความจําเป็นของ
องค๑การที่จะต๎องมีการเปลีย่นแปลง เพื่อให๎องค๑การสามารถดํารงอยูํได๎ในสังคมป๓จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว และการแขํงขันสูง และภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสามารถชํวยให๎องค๑การเผชิญกับสภาวะ 
การเปลีย่นแปลงและการแขํงขันดงักลําวได๎ สําหรับพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบาสและอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1994, p. 123) ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับผู๎นําแนวใหมสํําหรับการบรหิาร ได๎แกํ ผู๎นําที่มุงํยกระดับ
ความต๎องการ ความเชือ่ ทัศนคติ คุณธรรมผูต๎ามใหส๎ูงขึ้น เพื่อให๎มีผลตํอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค๑การ 
ประกอบด๎วยคณุลักษณะ 4 ประการ อันได๎แกํ 1)การใช๎อิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ หรือบารมี (Idealized 
Influence or Charismatic) 2)การสร๎างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3)การกระตุ๎นทางป๓ญญา 
(Intellectual Stimulation) และ4)การคํานึงถึงความเป็นเอกกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) 
ดังนั้นในการเปลีย่นแปลงบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วนัน้ กระบวนทัศน๑ในการบริหารจดัการศึกษา
ของไทยจึงต๎องเปลี่ยนไปสูํ การบรหิารจัดการตามรูปแบบของการบรหิารการเปลี่ยนแปลงสูํการจัดการศึกษาใน
อนาคต อยํางไรกต็ามในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยํอมเป็นเรื่องที่มีความยากลําบาก ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
และการบริหารการเปลี่ยนแปลง แบบเดิมจึงไมํมีประสิทธิผลอีกตํอไปแล๎ว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550, หน๎า 9)  
 จากแนวคิดดังกลําวจะเห็นได๎วําผูบ๎ริหารโรงเรยีนเป็นบุคคลสําคัญทีจ่ะนําองค๑การไปสูํความสําเร็จ 
โดยเฉพาะผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเต็มเปี่ยมไปด๎วยความรู๎ความสามารถและ 
มีการบรหิารจดัการที่ดี รวมทั้งมีการปรับตัวตํอสถานการณ๑ทีไ่มํคาดคิดในทิศทางที่ไมํพึงประสงค๑ เพื่อให๎โรงเรียน
ดําเนินงานได๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและมีความสําเร็จในการบริหารโรเรยีนสูงขึ้นสํวนป๓จจยัที่สําคัญอีก
ด๎านหนึ่งคือ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําของผู๎บรหิาร ซึ่งเป็นท่ีประจักษ๑ชัดวําประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน
ขึ้นอยูํกับความสามารถของผู๎บรหิารที่จะทําให๎เกิดระบบความรํวมมอื (Cooperative System) ในองค๑การซึ่ง
สํงผลให๎บุคลากรมีความยินดีรํวมมือในการปฏิบัติงานด๎วยความเต็มใจ เพื่อให๎โรงเรียนประสบความสําเร็จ (อํารุง  
จันทวานิช, 2547, หน๎า 15) นอกจากการทําให๎เกิดความรํวมมือแลว๎ผู๎นําจะต๎องใช๎รูปแบบภาวะผู๎นาํในการนํา
องค๑การให๎ประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความสําคญัที่จะทําให๎เกดิประโยชน๑ตํอการ
จัดการศึกษาในยุคป๓จจุบันท่ีต๎องเน๎นคุณภาพของการบริหารจัดการระบบการศึกษา ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน อันจะนําไปสูํแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงให๎แกํผู๎นําทาง
การศึกษาของไทยในอนาคตตํอไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง สาํหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตามขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นํา
การเปลีย่นแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขั้นตอนท่ี 2 การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นาํการเปลี่ยนแปลง สาํหรับผู๎บรหิารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังตํอไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ขั้นที่ 1.1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
  การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎแีละการกาํหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย โดยการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงสําหรับผู๎บรหิารโรงเรยีน และรูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง  โดยใช๎กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการตําง ๆ จาก 
การสังเคราะห๑องค๑ประกอบของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ผู๎วจิัยไดใ๎ช๎หลักเกณฑ๑พิจารณาจากความถีข่อง
องค๑ประกอบท่ีสอดคล๎องกับแนวคิดของนักวิชาการสํวนใหญํเลือกเปน็องค๑ประกอบของภาวะผู๎นํา 
การเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) ในระดับสูง เพื่อกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) จํานวน 4 องค๑ประกอบ ได๎แก ํภาวะผูน๎ําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) คือคุณลักษณะทางพฤติกรรมของผู๎นํา อันจะนําไปสูํการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู๎นํา 
การเปลีย่นแปลง ได๎แกํ 1)การใช๎อิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ (Idealized Influence or Charisma) 2)การสร๎าง
แรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3)การกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา (Intellectual Stimulation)  
4)การคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบคุคล (Individualized Consideration)  
  ขั้นที่ 1.2 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ในขั้นตอนนี้ใช๎วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุํงศึกษา
ความสัมพันธ๑เชิงสาเหต ุ(Causal Relationship) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร๎างภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักทฤษฎีและผลการวิจัย และนําโมเดลไปตรวจสอบวํามีความกลมกลืนกับข๎อมลูเชิง
ประจักษ๑หรือไม ํการสร๎างโมเดลสมการโครงสรา๎งให๎สอดคล๎องกับองค๑ความรู๎ที่มีอยูเํดิมทั้งด๎านทฤษฎผีลการวิจัย
เชิงประจักษ๑ และสอดคล๎องกับข๎อตกลงเบื้องต๎นของการวิจัยนั้น ไดด๎ําเนินการวิจยัตามลําดับ ดังน้ี  
   1.2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บรหิารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 รวมทัง้สิ้น 30,015 คน  
   กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,420 คน ได๎มาโดยใช๎วิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
   1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี ้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัด
แบบประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สดุ แบํงออกเป็น        
4 ฉบับ คือ   
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   ฉบับท่ี 1 พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน จํานวน 20 ข๎อ  
   ฉบับท่ี 2 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับป๓จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง 
ของผู๎บริหารโรงเรยีน ด๎านความยดึมั่นผูกพันกับองค๑การ จํานวน 20 ข๎อ 
   ฉบับท่ี 3 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับป๓จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง 
ของผู๎บริหารโรงเรยีน ด๎านบรรยากาศ จํานวน 25 ข๎อ  
   ฉบับท่ี 4 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับป๓จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง 
ของผู๎บริหารโรงเรยีน ด๎านความฉลาดทางอารมณ๑ จํานวน 30 ข๎อ  
   1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู๎วิจัยทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสํงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยาํงทาง
ไปรษณีย๑ และขอความอนุเคราะห๑ให๎ตอบกลับภายใน 4 สัปดาห๑ 
   1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมลูเพื่อศึกษาลักษณะของข๎อมูลแตลํะตัวแปรตรวจสอบข๎อตกลงเบื้องต๎น
ของสถิติที่จะใช๎วิเคราะห๑เพื่อตอบคําถามการวิจยัและการวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรที่
สนใจ ดังนี ้
   - การวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นของกลุํมตัวอยํางการวิเคราะห๑ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห๑เพื่อให๎
ทราบลักษณะภมูิหลังของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎คําความถี่และคําร๎อยละ 
   - การวิเคราะห๑สถิติพื้นฐานของตัวแปร เป็นการวิเคราะห๑คําสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ ประกอบด๎วย การวิเคราะห๑คําสถติิพื้นฐานของตัวแปรแฝง 4 ตัวแปรและตัวแปรสังเกตทีใ่ช๎ในการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห๑
หาคําเฉลีย่ คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   - การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อตอบวัตถปุระสงค๑การวิจัยผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความสอดคล๎องของ
โมเดลตามทฤษฏีกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ และเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคล๎องของโมเดล ประมาณ
คําพารามิเตอร๑ด๎วยวิธีไลค๑ลฮิูดสูงสุด และใช๎คําไค-สแควร๑ ดัชน ีGFI (Goodness-Of-Fit) ดัชน ีGFI (Adjusted 
Goodness- of – Fit Index) และ RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นคําสถิติ
ตรวจสอบความสอดคล๎องกลมกลนืของตัวแบบกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ท้ังกํอนและหลังการปรับโมเดลจากนั้นจึง
นําเสนอผลการวเิคราะห๑ในรูปความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง สําหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ขั้นที่ 2.1 คัดเลือกประเด็นการร่างและการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ผู๎วิจัยได๎นําผลการวิจัยในข้ันตอนที่ 1 มาวิเคราะห๑สังเคราะห๑ และเช่ือมโยงประกอบเข๎าด๎วยกัน 
สร๎างข๎อสรุปรูปแบบ จดักลุํมเพื่อกําหนดรูปแบบในการพัฒนาภาวะผูน๎ําการเปลี่ยนแปลงสําหรบัผู๎บริหาร
โรงเรียน สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการสรา๎งรูปแบบมากําหนดองค๑ประกอบโครงสร๎าง กําหนด
ความสัมพันธ๑ การดําเนินการของรูปแบบในแตํละขั้นตอน กําหนดรายละเอียดของการดาํเนินการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับคณุลักษณะภาวะผู๎นาํการเปลี่ยนแปลงท่ีได๎ศึกษาวิจัยไว๎ กําหนดขอบขํายเนื้อหาของ 
การพัฒนารูปแบบ วัตถุประสงค๑ วิธีการพัฒนา การประเมินผล และรายละเอียดตลอดกระบวนการในรูปแบบ 
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และปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง และปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ เมื่อมี 
การดําเนินการตามขั้นตอนน้ีแล๎ว จะไดร๎ํางรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บรหิารโรงเรียน
เพื่อนําไปตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดเ๎ป็นขั้นตอนตํอไป 
  ขั้นที่ 2.2  การตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
             ผู๎วิจัยได๎ศึกษากรอบแนวคิดในการตรวจสอบเพื่อประเมินรูปแบบ ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช๎กรอบ
แนวคิดทฤษฎีของ Eisner (1976, p. 66) การประเมินรูปแบบตามแนวคิดนี้ผู๎ทรงคณุวุฒิถือเป็นเครื่องมือ 
ในการประเมินโดยให๎ความเชื่อถือวําผู๎ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี มาตรฐานและเกณฑ๑มาจาก
ประสบการณ๑ของผู๎ทรงคุณวุฒินั้น ๆ อีกท้ังเป็นรูปแบบท่ียอมให๎มีความยืดหยุํนในกระบวนการทํางานของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัยและความถนัดของแตํละคน และนํามาความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผูเ๎ชี่ยวชาญที่
ทําการประเมินรูปแบบมาทําการปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนารูปแบบโดยผํานการพิจารณาจากอาจารย๑ที่ปรึกษา
แล๎วจึงนําเสนอรูปแบบ ที่ได๎แกไ๎ขปรับปรุงที่มีความเหมาะสม และสมบูรณ๑แล๎วนําไปให๎ผู๎ทรงคณุวุฒิ ท่ีมีความรู๎ 
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ๑การทํางานรํวมกับโรงเรียน ผูบ๎รหิารโรงเรียน และการพัฒนาภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง  ดังนี ้
   2.2.1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ได๎แบํงกลุมํผู๎ทรงคณุวุฒิ เป็น 3 กลุํมและกําหนดคุณสมบตัิของผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
กลุํมที่ 1 กลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย กลุมํที่ 2 กลุํมผู๎ทรงคณุวฒุิ ที่เป็นผู๎บริหารการศึกษาและดาํรง
ตําแหนํงอยํางน๎อยคือ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และกลุมํที่ 3 กลุํมผู๎ทรงคณุวุฒิ ท่ีเป็น
ผู๎บริหารโรงเรียน มคีุณสมบตัิที่สําคัญ คือ เป็นผู๎มคีวามรู๎ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ๑ในด๎านการพัฒนา
โรงเรียน จนเกิดผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ๑และยอมรับแกสํังคมโดยทั่วไป   
   2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี ้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ของรูปแบบ ลักษณะเครือ่งมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินคาํ (Rating 
Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ข๎อ  
   2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู๎วิจัยขอความอนุเคราะห๑ในการเกบ็รวบรวมจากผู๎ทรงคณุวุฒิ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามและตดิตามแบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง  
   2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   นําแบบสอบถามมาประมวลความคิดเห็นของผู๎ทรงคณุวุฒิ โดยใช๎การวิเคราะห๑หาคําเฉลีย่ 
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นที่ 2.3 ทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  หลังจากท่ีผู๎วิจัยจะทําการปรับปรงุ แก๎ไขรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน๎ําการเปลี่ยนแปลงสําหรบั
ผู๎บริหารโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว๎ ได๎นําไปทดลองใช๎รูปแบบการพฒันาภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยการคดัเลือกโรงเรยีน โดยมีข๎อตกลงเบื้องต๎น คือ 1) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 2) เป็นโรงเรียน 
ที่อาสาสมคัรเข๎ารํวมโครงการวิจัย 3) ผู๎บริหารตระหนักและเห็นความสําคญัของการพัฒนาภาวะผู๎นํา 
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การเปลีย่นแปลง 4) บุคลากรในโรงเรียนมีความยินดีและให๎ความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 5) โรงเรียนผําน
การประเมินคณุภาพการศึกษาจากผู๎ประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา โดยทดลองใช๎รูปแบบระหวํางวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 – 7 กุมภาพันธ๑ 2557 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ในสํวนนีเ้ป็นการวเิคราะห๑ข๎อมูล ซึ่งรายละเอียดในแตํละสํวนสรุปได ๎ดังนี ้
 1. การศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมลูระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน๎ํา 
การเปลีย่นแปลงสําหรับผู๎บรหิารโรงเรียน โดยภาพรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข๎อ 
พบวํา สํวนใหญํมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากท่ีสดุ โดยข๎อที่มีคาํเฉลีย่สูงสุด คือ แสดงความยินดเีมื่อครูปฏบิัติงานได๎
จนสําเร็จและข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่าํสุดคือนําความคิดเห็นของครูมากําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของสถานศกึษา ผล
การวิเคราะห๑ระดับของป๓จจัยที่มีอทิธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแตํละป๓จจัย พบวํา ป๓จจัยด๎านความผูกพันยึดมั่นตํอองค๑การ 
(Organizational Commitment) มีคําเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ป๓จจัยด๎านบรรยากาศองค๑การ Organization  
Climate) และป๓จจัยด๎านความฉลาดทางอารมณ๑ (Emotional Intelligence)  ตามลําดับ และ ผลการตรวจสอบ
ความสอดคล๎องของโมเดลการวจิยักับข๎อมูลเชิงประจักษ๑หลังปรับโมเดลการวิจัย ซึ่งเป็นการปรับคําทีโ่ปรแกรม
เสนอแนะซึ่งเป็นคาํสถิตเิฉพาะของพารามิเตอร๑แตํละตัว พบวํา โมเดลสมการโครงสร๎างภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานเชิงสมมติฐานทีผู่๎วิจัยพฒันาขึ้นสอดคล๎องกับข๎อมลูเชิงประจักษ๑ 

ตามเกณฑ๑ดังนี้ = 19.88, df = 1.42, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, SRMR = 0.005, RMSEA = 
0.017 และ CN = 2070.52 
 2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง สาํหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการคัดเลือกประเด็นในการพัฒนารูปแบบ และรํางรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรียน ผู๎วิจัยได๎นําผลการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห๑สังเคราะห๑ 
และเชื่อมโยงประกอบเข๎าด๎วยกัน จากข๎อค๎นพบและผู๎วิจัยได๎จัดทําราํงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีให๎มีองค๑ประกอบ
ของรูปแบบมี 4 สํวน คือ สํวนท่ี 1 หลักการแนวคิด สํวนท่ี 2 คือ ระบบของรูปแบบ สํวนท่ี 3 คือ แนวทางการนํา
รูปแบบไปใช๎ และสํวนท่ี 4 คือ เงื่อนไขของรูปแบบ ผลการตรวจสอบและประเมินคําเฉลี่ยความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได๎ของรูปแบบการพฒันาภาวะผู๎นาํการเปลี่ยนแปลงสาํหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ พบวํา โดยรวมของรูปแบบ มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได๎ อยูํในระดับมาก และผลการทดลองใช๎รูปแบบภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงสาํหรับผู๎บรหิารโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา ข๎อมูลสภาพป๓จจุบันของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคําดัชนีความต๎องการจาํเป็น 
โดยรวมอยูํในระดับมาก และสภาพท่ีพึงประสงค๑ของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 
โดยมรี๎อยละของดัชนีความต๎องการจําเป็นร๎อยละ 26.42  หลังจากนัน้ได๎ดําเนินการทดลองใช๎รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรียน มีการบันทึกข๎อมูลพร๎อมท้ังวิเคราะห๑ป๓ญหาอุปสรรค และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการ และสมัภาษณ๑โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑เป็นรายบุคคล เฉพาะบุคลากรในโรงเรียนท่ีเข๎า
รํวมการวิจยัตามความสมัครใจและไดส๎อบถามข๎อมลูพฤติกรรมภาวะผู๎นํา การเปลีย่นแปลงของผู๎บรหิารโรงเรียน



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

20 

ที่เป็นโรงเรยีนทดลองใช๎รูปแบบ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช๎รูปแบบ ปรากฏวําพฤติกรรมภาวะผูน๎ําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยข๎อทีม่ีคําเฉลีย่สูงสุดคือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของสถานศึกษาและนําความคิดเห็นของครูมากําหนดเป็นแนวทางปฏิบัตขิอง
โรงเรียน และข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําสุดคือ สํงเสรมิให๎ครูใช๎เหตผุลในการแก๎ป๓ญหา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยมีข๎อค๎นพบท่ีจะอภิปรายผลไดด๎ังนี้  
 1. ผลการศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงสาํหรับ
ผู๎บริหารโรงเรียน โดยภาพรวม มคีําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สดุ พิจารณารายละเอียดแตลํะป๓จจยั พบวํา ป๓จจัย
ด๎านความผูกพันยึดมั่นตํอองค๑การ (Organizational Commitment) มีคําเฉลีย่สูงสดุ รองลงมาคือ ป๓จจัยด๎าน
บรรยากาศองค๑การ(Organization Climate)และป๓จจยัด๎านความฉลาดทางอารมณ๑(Emotional Intelligence)   
ตามลาํดับ ตามลําดับสอดคล๎องกบัผลการวิจัยของ (Bass & Avolio, 1994, pp. 121-123 ; Roger Gill. 2006, 
pp. 208-210) ที่ได๎กลําววําป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงจากทัศนะของนักวิชาการตําง ๆ เพื่อ
กําหนดป๓จจัยที่เกีย่วข๎องในลักษณะเหตุและผล (Cause and Effect) ซึ่งชํวยให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวาํงกลุํม
ของป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงนําไปสูํการกําหนดป๓จจัยเพื่อนําไปสูํกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
(Conceptual Framework) ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลยิ่งข้ึนจากการสังเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง มีป๓จจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) และสอดคล๎องกับการที่ผู๎วิจัยได๎กําหนด และผู๎วิจัย
เองได๎ใช๎หลักเกณฑ๑พิจารณาจากความถี่ของป๓จจัยที่นักวิชาการสํวนใหญํเลือกเป็นป๓จจัยทีม่ีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นํา
การเปลีย่นแปลง ในระดับสูง มี 3 ป๓จจัย คือ ความผูกพันยดึมั่นตํอองค๑การ (Organizational Commitment) 
บรรยากาศองค๑การ (Organization Climate) และความฉลาดทางอารมณ๑ (Emotional Intelligence)และเมื่อ
มีการสังเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ๑โครงสร๎างเชิงเส๎นของป๓จจัยและ
องค๑ประกอบของแตํละป๓จจัยตามแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังกลําวข๎อง ผู๎วิจัยจึงสร๎างโมเดล
สมมติฐานของโมเดลสมการโครงสร๎างภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นซึ่งได๎ข๎อสรุปวํา ป๓จจัยความยึดมั่นผูกพัน
กับองค๑การ ป๓จจัยบรรยากาศองค๑การ และป๓จจัยความฉลาดทางอารมณ๑ของผู๎บริหารเป็นสาเหตุที่สําคัญที่สํงผล
ตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สอดคล๎องกับแนวคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการตําง ๆ 
ดังกลําวไว๎แล๎วในตอนต๎น 
 2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง สาํหรับผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการคดัเลือกประเด็นในการพัฒนารูปแบบ และรํางรูปแบบ ผู๎วิจัยได๎นํา
ผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะห๑สังเคราะห๑ และเช่ือมโยงประกอบเข๎าด๎วยกัน จาก 
ข๎อค๎นพบและผู๎วิจยัได๎จัดทําราํงรปูแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู๎บริหารโรงเรยีน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีให๎มีองค๑ประกอบของรูปแบบมี 4 สํวน คือ สํวนท่ี 1 หลักการ
แนวคิด สํวนท่ี 2 คือ ระบบของรูปแบบ สํวนท่ี 3 คือ แนวทางการนํารูปแบบไปใช๎ และสํวนท่ี 4 คือ เงื่อนไขของ
รูปแบบ จึงเป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห๑เส๎นทาง (Path Analysis) รํวมกับหลักการสร๎าง
รูปแบบเชิงข๎อความ ที่มีตัวแปรซบัซ๎อนได๎โดยต๎องอาศัยทฤษฎหีรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง นํามาแสดงความสัมพันธ๑
เชิงสาเหตุและผลระหวํางตัวแปร เพื่อให๎ได๎รูปแบบในลักษณะสมการเส๎นตรงที่สามารถทดสอบได๎สอดคล๎องกับ
ลักษณะข๎อมลูหรือความรู๎ทีม่ีอยูํโดยต๎องมีองค๑ประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบข๎อมลู เชิง
ประจักษ๑ได ๎และสามารถนําไปใช๎ในการหาข๎อสรุปของปรากฏการณ๑ได๎อยํางกว๎างขวาง ผลการตรวจสอบและ
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ประเมินคําเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
ผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ พบวํา โดยรวมของ
รูปแบบ มีความเหมาะสมมาก โดยม ีและความเป็นไปได๎ อยูํในระดบัมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสร๎างรูปแบบ 
คือการกําหนดมโนทัศน๑ท่ีเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กันอยํางเป็นระบบ เพื่อช้ีให๎เห็นชัดเจนวํา รูปแบบเสนออะไร เสนอ
อยํางไร เพื่อให๎ได๎อะไร และสิ่งที่ได๎นั้นอธิบายปรากฏการณ๑อะไร ตลอดจนนําไปสูํข๎อค๎นพบอะไรใหม ํๆ ได๎บ๎าง 
(Keeves, 1988, p.52) วิจารณญาณของผู๎ทรงคณุวุฒิทําให๎ได๎ข๎อสรปุเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความ
เหมาะสมของสิ่งที่ทําการประเมิน และเป็นการประเมินโดยให๎ความเช่ือถือวําผู๎ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมี
ดุลยพินิจท่ีด ีทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ๑พิจารณาตําง ๆ นั้น จะเกิดขึน้จากประสบการณ๑และความชํานาญของ
ผู๎ทรงคุณวุฒินั่นเอง สํวนผลการทดลองใช๎รูปแบบหลังจากท่ีผู๎วิจัยจะทําการปรับปรุง แก๎ไขรูปแบบใหเ๎ป็นฉบับท่ี
สมบูรณ๑แล๎ว ได๎นําไปทดลองใช๎รูปแบบ และหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองใช๎รูปแบบ ปรากฏวําพฤติกรรมภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูร๎ํวมกันในการสร๎างสรรค๑นวตักรรมของสถานศึกษาและนําความคิดเห็นของครูมากําหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของสถานศึกษา และข๎อท่ีมคีําเฉลี่ยต่ําสดุคือ สํงเสรมิให๎ครูใช๎เหตุผลในการแก๎ป๓ญหา สอดคล๎องกับกัญญา 
โพธิวัฒน๑ (2548, หน๎า 157) ดังนั้น ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎
โรงเรียนกา๎วไปสูํความสําเร็จ แตํกระนั้นก็ตามไมไํดห๎มายความวําคณุภาพการศึกษาหรือความสําเร็จใชํวําจะ
ขึ้นอยูํท่ีตัวผู๎บริหารโรงเรียนเพียงคนเดียว หากแตํเกิดจากการบรหิารแบบมสีํวนรํวมอันเป็นสํวนหน่ึงในการ
บริหารจดัการ ซึ่งต๎องได๎รับความรวํมมือจากบุคลากรและผู๎ทีม่ีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย แตํในงานวิจัยครัง้นี้มองที่ตัว
ผู๎บริหารโรงเรียนเฉพาะในด๎านการใช๎ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนซึ่งถือเป็นหางเสือเรือที่
สําคัญในการควบคุมทิศทางให๎ภารกิจของโรงเรียนเดินทางไปสูํเปูาหมาย เฉกเชํนการเดินเรือไปสูํจุดหมาย
ปลายทาง ฉันนั้น ดังนั้นผลสืบเนื่องด๎านคุณภาพการศึกษายํอมมีสํวนท่ีมาจากความเฉลียวฉลาดของผูบ๎ริหาร
โรงเรียนในการใช๎ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โดยอาศัยการปฏบิตัิด๎วย
ศาสตร๑ทางการบรหิารที่ผูบ๎ริหารได๎นํามาสูํการปฏิบัตผิํานกระบวนการทํางานและบุคลากรในโรงเรียนที่มีสํวน
สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนไปสูํความสําเร็จ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการนําตัวแปรที่สําคญั คือ บรรยากาศองค๑การ ความผูกพันยึดมั่นตํอองค๑การ และ 
ความฉลาดทางอารมณ๑ ตามลําดับ ไปใช๎เป็นแนวทางและข๎อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต๑ใช๎ในการบริหารโรงเรียน 
โดย สนับสนุนให๎ผู๎บริหารโรงเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาทักษะภาวะผูน๎ําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนให๎
อยูํในระดับที่สูงยิ่งขึ้น 
  1.2 ผู๎บรหิารโรงเรยีนควรไดร๎ับการสํงเสริมพัฒนา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
โรงเรียนในองค๑ประกอบ คือ การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ การสร๎างแรงบันดาลใจ การกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา 
และการคํานึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ให๎อยูํในระดับมากท่ีสุด โดยผู๎บริหารควรทําไปปฏิบัติใช๎หรอืให๎
ความสําคญักับการพัฒนาคร ูบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ การสร๎างขวัญและกําลังใจ เพื่อพัฒนาองค๑การอยําง
ยั่งยืน 
  1.3 การนําโมเดลไปใช๎ควรปรับใหเ๎หมาะสมสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน  
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับป๓จจัยทีม่ีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน
สําหรับผู๎บรหิารโรงเรยีนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศกึษาหรือระดับมัธยมศึกษา 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและ 
ตัวแปรทีใ่ช๎ในงานวิจัยนี ้ทั้งนี้เนื่องจากยังมีตัวแปรจํานวนมากที่ได๎จากการศึกษาที่ยังไมไํด๎นํามาศึกษา 
  2.3 ควรมีการศึกษาในแตลํะประเด็นการปฏิบตั ิ(Action) ของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารโรงเรียน โดยศึกษาถึงวิธีการหรือกระบวนการทางการปฏบิัติในประเด็นตําง ๆ (process) อันจะทําให๎
ได๎มาซึ่งวิธีการปฏิบตัิเชิงรูปธรรม ซึ่งจะช้ีให๎เห็นรายละเอียดของการปฏิบัติที่อ๎างอิงบริบทของสังคมไทยได๎ชัดเจน
ยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑เพื่อ 1)  ศึกษาภาระงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  2) พัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3) สร๎างเกณฑ๑ตัวชี้วัดระดบับุคคลใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
การวิจัยนีม้รีูปแบบการวิจยัเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) โดยแบํงการศึกษาออกเป็น 
3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาภาระงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง และสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ นํามาสังเคราะห๑เป็นภาระ
งานของครู กลุํมตัวอยําง ได๎แกคํรโูรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ในปี
การศึกษา 2556 จํานวน 384 คน ได๎มาโดยคํานวณตามตารางของเครซีและมอร๑แกน คดัเลือกกลุํมตัวอยํางด๎วย
วิธีการสุํมแบบงําย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมลู คือ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับของลิเคิร๑ท โดยมีคาํความเชื่อมัน่ เทํากับ 0.93 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูล ได๎แก ํคําเฉลีย่ คําความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช๎เทคนิคเดลฟาย
ในการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับระดับบคุคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎ในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคาํ 5 ระดับของลเิคิร๑ท โดยมีคําความเช่ือมั่น 
เทํากับ 0.94  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมลู ได๎แกํ คํามัธยฐาน และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ ข้ันตอนที่ 3  
 

*นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๑  
  ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
                      **รองศาสตราจารย๑ประจํา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ๑  ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
                     ***ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ๑  ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
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สร๎างเกณฑ๑ตัวช้ีวัดระดับบคุคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดประชุมปฏิบัติการของคณะครู จํานวน 50 คน รํวมกันสร๎างเกณฑ๑
ระดับคณุภาพของแตํละตัวช้ีวัด โดยนําเกณฑ๑แตลํะตัวช้ีวัดที่คณะครูสรา๎งขึ้นนํามาเสนอในที่ประชุมเพื่อรํวมกัน
วิพากษ๑เกณฑ๑ระดับคณุภาพ และมีการปรับแกจ๎นเป็นท่ียอมรับของกลุํม ผลการวิจยัพบวํา  1. ภาระงานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 3 องค๑ประกอบงานหลัก ได๎แกํ 1) 
องค๑ประกอบด๎านงานจัดการเรียนการสอน มี 26 ภาระงาน 2) องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษา มี 18 ภาระ
งาน  3) องค๑ประกอบด๎านงานอื่น ๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย มี 17 ภาระงาน  2. การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบคุคลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวํา 
1) องค๑ประกอบด๎านงานจัดการเรยีนการสอน มี 37 ตัวช้ีวัด 2) องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษา มี 18 ตัวช้ีวัด 
3) องค๑ประกอบด๎านงานอื่นๆที่ไดร๎ับมอบหมาย มี 11 ตัวช้ีวัด  3. การสร๎างเกณฑ๑ตัวชี้วัดระดับบุคคลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา
เกณฑ๑ระดับคุณภาพกําหนดได๎ 3 ระดับดังนี้ ระดับ 3 ระดับคณุภาพร๎อยละ 90 ข้ึนไป  หมายถึงดีเดํน ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจอยํางยิ่ง ระดบั 2 ระดับคุณภาพร๎อยละ 60 – 89 หมายถึง  เป็นที่ยอมรับได๎ผลการประเมิน
เป็นที่พอใจตามมาตรฐาน ระดับ 1 ระดับคณุภาพต่ํากวําร๎อยละ 60 หมายถึงต๎องปรับปรุงผลการประเมินต่ํากวํา
มาตรฐานมาก และยังไมเํป็นที่พอใจ สํวนการตรวจสอบคณุภาพของเกณฑ๑ระดับคณุภาพ พบวํา คําดชันีความ
สอดคล๎อง  (IOC)  มีคํามากกวํา 0.5 ทุกเกณฑ๑ระดับคณุภาพ 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาตัวชี้วัดระดับบุคคล / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด 
             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) to study the tasks of the secondary school teachers 
under the Office of the Basic Education Commission, 2) to develop individual key performance 
indicators to evaluate the performance of secondary school criteria teachers under the Office 
of the Basic Education Commission, and 3) to establish the measurement for individual key 
performance indicators to evaluate the performance of secondary school teachers under the 
Office of the Basic Education Commission. This research used a mixed methodology and was 
divided into three phases as follows: Phase 1: The study of the tasks of the secondary school 
teachers under the Office of the Basic Education Commission was done by studying related 
literatures and theories and  experts  interviewing. The teachers’ tasks were then derived from 
synthesizing the data. The research sample was 384 secondary school teachers under the 
Office of the Basic Education Commission in the academic year 2556 (B.E.) calculated from the 
table of Krejcie and Morgan and selected by simple random sampling technique. The research 
instrument for collecting data was a 5-level Likert scale questionnaire with the index of item 
objective congruence of 0.93. The data were analyzed by mean and standard deviation. Phase 
2: The development of individual key performance indicator to evaluate the performance of 
secondary school teachers under the Office of the Basic Education Commission was done by 
using a Delphi technique with 21 experts selected by purposive sampling method. The 
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research instrument for collecting data was a 5-level Likert scale questionnaire with the index 
of item objective congruence of 0.94. The data were analyzed by median and the inter 
quartile range. Phase 3: The establishment of the measurement criteria for individual key 
performance indicators to evaluate the performance of secondary school teachers under the 
Office of the Basic Education Commission was done by setting a teacher workshop with 50 
teachers to establish quality measurement for each indicator. The quality measurement of 
each indicator proposed by the teachers was criticized and adjusted until getting approval 
from all teachers. The research findings were as follows:  1. The tasks of secondary school 
teachers under the Office of the Basic Education Commission consisted of three main factors: 
1) factors of teaching, with 26 tasks, 2) factors of consultant teachers with 18 tasks, and 3) 
other factors as assigned with 17 tasks.  2. The development of individual key performance 
indicators to evaluate the performance of school teachers under the Office of the Basic 
Education Commission was that: 1) the factors of teaching had 37 indicators, 2) the factor of 
consultant teachers had 18 indicators, and 3) the other assigned factors had 11 indicators.     
3. The establishment of the measurement criterion of individual key performance indicators to 
evaluate the performance of secondary school teachers under the Office of the Basic 
Education Commission was that the quality measurement had 3 levels as follows: level 3 had 
a quality level of greater than 90 percent, which means excellent and satisfied evaluation, 
level 2 had a quality level from 60-80 percent, which means acceptable and satisfied 
evaluation, and level 1 had a quality level of lower than 60 percent, which means need of 
improvement, below standard and dissatisfaction. The quality of measurement had the index 
of item objective congruence of greater than 0.5 in every quality level. 
 

Keywords: Development of Individual Indicators / Performance Evaluation / Secondary   
               School Teachers / under the Office of the Basic Education Commission 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  องค๑กรสมัยใหมํทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือวําทรัพยากรบุคคลเปน็ทรัพย๑สิน (Asset) และมีสภาพ
เป็น “ทุน” (Human Capital) ขององค๑กรนั้น ซึ่งมีความสําคัญยิ่งตอํการบริหารและการสร๎างคณุคํา (Value 
Creation) ให๎กับองค๑กรผลการศึกษาในตํางประเทศระบุวําร๎อยละ 85 ของผลประกอบการขององค๑กรนั้นเกิด
จาก “ทุนมนุษย๑” อยํางไรก็ตามทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่เข๎าใจและบรหิารได๎ยากท่ีสุดตลอดจนวดัและ
ประเมินไดย๎ากที่สดุในกระบวนการบริหารทั้งหมดด๎วยจึงมีคํากลําวที่วํา “หากไมํสามารถวัดประเมินทรัพยากร
บุคคลได๎ก็จะไมสํามารถบริหารทรพัยากรบุคคลให๎เกิดประโยชน๑สูงสดุตํอองค๑กรได๎”  
  การประเมินผลการปฏิบตัิงานนับเป็นเครื่องมือหรือองค๑ประกอบหน่ึงในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑ที่องค๑ประกอบตํางๆมีความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึง่อันเดียวกันทั้งยังมีความสมัพันธ๑สอดคล๎อง
กับแผนงานขององค๑กรซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมสีํวนสําคัญที่จะชํวยให๎การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นเครื่องมือท่ีชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชา
ทราบจุดเดํนจุดด๎อยระดับขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรผู๎ปฏิบตัิงาน แตํละคนองค๑การจะได๎
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ฝึกอบรมปรับปรุงแก๎ไขจุดด๎อยและพัฒนาจุดเดํนได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมเพื่อให๎บุคลากรมีขีดความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได๎กว๎างขวางมากขึน้ นอกจากน้ีประการประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคล๎องกับการบรหิารมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ  (Results Based Management – RBM) เป็นระบบการบริหารงานท่ีให๎ความสาํคัญกับผลการ
ปฏิบัติงานขององค๑กรเป็นหลัก มกีารใช๎ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงานเพือ่วัดผลงานอยํางเป็นรูปธรรมตํางกับการ
บริหารราชการแบบดั้งเดิมที่ให๎ความสําคญักับทรัพยากรนําเข๎าและกระบวนการทํางาน   
  อยํางไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อนํามาประกอบในการใหเ๎ลื่อนข้ันเงินเดือนนั้น สํวนใหญผํู๎บริหารใช๎
ความชอบเป็นฐานในการพิจารณา ไมํมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนตอบคําถามไมํได๎ และเป็นป๓ญหาในทางปฏิบัตเิกือบทุก
โรงเรียน คนทีไ่ด๎ความดีความชอบ2 ขั้นในปีนั้นถือวําตนเองได๎รับความเป็นธรรม สํวนคนท่ีไมํได๎ก็หาวาํไมไํด๎รับ
ความเป็นธรรม บางกรณีถึงกับมีการฟูองร๎องศาลปกครอง  
 ผู๎วิจัยทราบป๓ญหานี้เป็นอยํางดีเพือ่ให๎องค๑กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน จึงมี
แนวความคิดวําในการบริหารงานบุคคลควรจะมตีัวช้ีวัดระดับบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครู นําผล
การประเมินมาประกอบในการพจิารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงนิเดือน หรือเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรา 
54 และมาตรา 55 แหํงพระราชบญัญัตริะเบยีบข๎าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมี
ความคิดวําถ๎าผู๎บริหารสามารถสรา๎งตัวช้ีวัดระดับบคุคลเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของครู กส็ามารถ
ตอบคําถามในเรื่องความไมเํป็นธรรมได๎เป็นอยํางดีและสํงผลให๎บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาระงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
 2. เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. เพื่อสร๎างเกณฑ๑ตัวชี้วัดระดับบคุคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นการวจิัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methodology   
Research) ระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  ซึ่งผู๎วิจัยไดด๎ําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังรายละเอยีดตํอไปนี ้
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ  
   1.1 ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 110,755 คน ในปีการศึกษา 2556 เพื่อตอบแบบสอบถามในการไดม๎าซึ่งภาระงานของครู 
   1.2 ผู๎เชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)   จํานวน 21 คน  
   1.3 ครูประจําการ จํานวน 50 คน 
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  2. กลุํมตัวอยําง 
  ข๎าราชการครโูรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 384 
คน ในปีการศึกษา 2556  เพื่อตอบแบบสอบถามในการไดม๎าซึ่งภาระงานของครู  
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังรายละเอียดตํอไปนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดกรอบภาระงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู๎วิจัยได๎แบํงวิธีดําเนินงานเป็นขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาระงานของคร ู 
   1.2 สัมภาษณ๑ผู๎บรหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยใช๎วิธีสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง (Semi – Structured Interview) 
   1.3 นําผลจากการสัมภาษณ๑มาจัดเป็นองค๑ประกอบหลัก  
  1.4 สร๎างแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ  
   1.5 หาคําดัชนีความสอดคล๎องของความเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ (IOC) เพื่อพิจารณาคดัเลือกเอา
เฉพาะข๎อคําถามที่มีคําความสอดคล๎อง ตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป วิเคราะห๑หาความเช่ือมั่น ได๎คําความเช่ือมั่น 0.93 
   1.6 นําแบบสอบถามไปให๎ข๎าราชการครูที่มีอายรุาชการไมํน๎อยกวํา 5 ปีตอบแบบสอบถาม  
   1.7 วิเคราะห๑ข๎อมลูโดยนาํข๎อมูลทีม่ีคําเฉลีย่ตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไปมากําหนดเป็นภาระงานของครู  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นขั้นตอนการวิจัยคณุภาพ โดยใช๎เทคนิค  เดล
ฟาย (Delphi Techniques)  ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดงันี้ 
  ขั้นตอนท่ี 2.1 ผู๎วิจัยนําภาระงานท่ีสังเคราะห๑ได๎จากขั้นตอนที่ 1 ประกอบด๎วย 3 องค๑ประกอบ 
61 ภาระงาน โดยแยกตามองค๑ประกอบไดด๎ังนี้ 1) งานการจัดการเรยีนการสอน มี 26 ภาระงาน 2) งานท่ีครู
ปรึกษา มี 18 ภาระงาน 3) งานอ่ืนๆที่ไดร๎ับมอบหมาย มี 17 ภาระงาน มาสร๎างเป็นตัวช้ีวัด นําตัวช้ีวัดมาสร๎าง
เป็นนําแบบสอบถามแบบมาตราสวํนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข๎อคําถามปลายเปิด นําไปให๎
ผู๎เชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมลูในรอบนี้ผู๎วิจยัคัดเลือกเฉพาะตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด (คํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป) เลือกตัวช้ีวัดทีม่ีคํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป และมีความ
สอดคล๎องระดับปานกลางขึ้นไป  (คําพิสัยระหวํางควอไทล๑ไมเํกิน 1.50) มากําหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับบคุคลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นํามา
หาคําดัชนีความสอดคล๎องของ เพือ่พิจารณาคดัเลือกเอาเฉพาะข๎อคาํถามที่มีคําความสอดคล๎อง ตั้งแต ํ0.5 ขึ้นไป 
วิเคราะห๑หาความเชื่อมั่น ได๎คําความเช่ือมั่น 0.94 กํอนนําไปใช๎เทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 
   ขั้นตอนท่ี 2.2 นําแบบสอบถามทีไ่ด๎จากที่ 2.1 ไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตอบในรอบท่ี 2 และรอบที่ 3 ซึ่ง
มีขั้นตอนดังนี ้
    2.2.1 นําแบบสอบถามที่ไดผ๎ํานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือแล๎วแล๎ว ไปให๎
ผู๎เชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2 วิเคราะห๑หาคํามัธยฐาน และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑ 
   2.2.2 รวบรวมความคิดเห็นจากผู๎เช่ียวชาญในรอบท่ี 3 ผู๎วิจัยไดด๎ําเนนิการดังนี ้
   - สร๎างแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 โดยแสดง
ตําแหนํงคําตอบของผู๎เชี่ยวชาญเปน็รายบุคคล และรายกลุํมจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 เพือ่ให๎
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ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาทบทวนคําตอบท้ังของตนเองและกลุํมอีกครั้งหนึ่ง หากมีข๎อคิดเห็นที่ไมํตรงกันกับกลุํมก็
สามารถเปลีย่นแปลงคําตอบได๎ หรือหากยืนยันคําตอบเดมิก็สามารถให๎เหตุผลประกอบได๎ 
   - นําผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 มาวิเคราะห๑หาคาํมัธยฐาน และคําพิสยัระหวํางค
วอไทล๑ ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลในรอบนี้ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกเฉพาะตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 
(คํามัธยฐานตั้งแตํ 3.5 ขึ้นไป) และมีความสอดคล๎องระดับปานกลางขึ้นไป (คําพิสัยระหวํางควอไทล๑ไมํเกิน 1.50) 
กําหนดเป็นตัวชี้วัดระดบับุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3  การสร๎างเกณฑ๑ระดบัคุณภาพ ผู๎วิจัยนําตัวช้ีวัดระดบับคุคลในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาดําเนินการสร๎าง
เกณฑ๑ดังตํอไปนี ้
  ขั้นตอนท่ี 3.1 ผู๎วิจัยนําตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีได๎จากขั้นตอนที่ 2 มาจัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการโดยใหค๎รู จํานวน 50 คน รํวมกันสรา๎งเกณฑ๑ระดับคุณภาพของแตํละตัวช้ีวัด นําเสนอในที่ประชุมเพื่อ
รํวมกันวิพากษ๑เกณฑ๑ระดับคณุภาพ และมีการปรับแก๎จนเป็นท่ียอมรับของกลุํม 
  ขั้นตอนท่ี 3.2 นําเกณฑ๑ระดับคุณภาพของแตํละตัวช้ีวัดมาตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ๑ระดับ
คุณภาพ ท้ังความถูกต๎องด๎านเนื้อหา  (Content validity) และด๎านภาษาท่ีใช๎ แล๎วนํามาหาคําดัชนีความ
สอดคล๎องของผู๎ทรงคณุวุฒิ (IOC) จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาคัดเลอืกเอาเฉพาะเกณฑ๑ระดับคณุภาพของแตํละ
ตัวช้ีวัดที่มีคําความสอดคล๎อง ตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎วจิัยดําเนินการดังนี ้
   1. เก็บรวบรวมข๎อมลูจากครูผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยทางไปรษณีย๑ ได๎แบบสอบถามครบ 100% 
   2. ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมลูในการใช๎เทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)  โดยสํงทาง
ไปรษณีย๑ และด๎วยตนเอง จากผู๎เชีย่วชาญ 21 คน  มีการติดตามแบบสอบถามเป็นระยะๆ จํานวน 3 รอบ  
   3. ผู๎วิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการโดยให๎ครู จํานวน 50 คนรํวมกันสรา๎งเกณฑ๑ระดับคณุภาพแตํ
ละตัวช้ีวัดระดับบคุคลของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมลูโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี ้
   1. แบบสอบถามความคดิเห็นภาระงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู๎วิจัยนํามาวิเคราะห๑หาคาํเฉลี่ย ( ) และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข๎อ  
   2. แบบสอบถามการพัฒนาตัวช้ีวดัระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครโูรงเรยีน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของตัวช้ีวัด ผู๎วิจยันํามาวิเคราะห๑หาคํามัธยฐาน (Median) และคําพิสัยระหวํางควอไทล๑  
(Interquartile range)  
  3. เกณฑ๑ระดับคณุภาพตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห๑หาคําดัชนีความสอดคล๎องตามโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ (IOC) ผู๎วิจัยคัดเลือกเกณฑ๑ระดับคุณภาพที่มีคําความสอดคล๎อง ตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งผู๎วิจยัได๎ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจยัดงั
รายละเอียดตํอไปนี ้
  1. ภาระงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ผลการศึกษาภาระงานของครู พบวําภาระงานของครู มี 3 องค๑ประกอบงานหลัก 61 ภาระงาน คือ องค๑ประกอบ
ด๎านงานจัดการเรียนการสอน มี 26 ภาระงาน องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษา มี 18 ภาระงาน องค๑ประกอบ
ด๎านงานอื่นๆที่ไดร๎ับมอบหมาย มี 17 ภาระงาน รายละเอียดดังนี ้1) องค๑ประกอบด๎านงานจัดการเรยีนการสอน 
มี 26 ภาระงาน  ประกอบด๎วย (1) การวิเคราะห๑หลักสูตร (2) การจัดทําหนํวยการเรียนรู ๎(3) การกําหนดกรอบ
การสอน (4) การกําหนดกรอบการวัดผลประเมินผล (5) การเขียนแผนการเรียนรู๎ (6) การวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล (7) การสอนตามตารางสอน (8) การบันทึกผลหลังการสอน (9) การสอนแทน (10) การสอนซํอมเสริม
นักเรียน (11) การฝึกซ๎อมทักษะทางวิชาการของนักเรียน (12) การผลิตสื่อการเรียนการสอน (13) การจัดหาสื่อ
การเรยีนการสอน  (14)  การวางแผนการประเมินการเรียนรู๎ (15) การกําหนดเกณฑ๑การประเมินผล (16) การ
จัดทําเครื่องมือการประเมินผล (17) การประเมินผลผู๎เรียนตามรายวิชา (18) การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ของผูเ๎รียน (19) การประเมินการอํานการคิดวิเคราะห๑การเขียนของนักเรียน (20) การวิเคราะห๑ผลการ
เรียนรู๎ของผูเ๎รียน  (21) การวิเคราะห๑ป๓ญหาการจัดการเรียนการสอน (22) การคิดค๎นนวัตกรรมการแก๎ป๓ญหา
หรือพัฒนาผู๎เรียน  (23) การวิจัยในช้ันเรียน  (24) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน (25) การตรวจการบา๎นนักเรียน 
(26) การวิเคราะห๑ข๎อสอบ 2) องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษามี 18 ภาระงาน ประกอบด๎วย (1) การดูแลความ
สะอาดห๎องเรียน (2) การจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ๎รียนรายเป็นบุคคล (3) การประสานผูป๎กครอง 
(4) การให๎คําปรึกษานักเรียน (5) การแก๎ไขพฤติกรรมนักเรียน (6) การจัดทําระเบียนสะสมนักเรียน (7) การโฮม
รูมนักเรยีน (8) การรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง (9) การจัดบรรยากาศหอ๎งเรียน (10) การตรวจสอบการมาเรียนของ
นักเรียน (11) การอบรมนักเรียน (12) การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (13) การติดตามนักเรียนท่ีขาด
เรียนและมาสาย (14) การประชุมผู๎ปกครองช้ันเรียน (15) การดูแลนักเรียนตามเวรประจาํวัน (16) การคัดกรอง
นักเรียน (17) การเยี่ยมบ๎าน (18) การสํงตํอ 3) องค๑ประกอบด๎านงานอ่ืนๆที่ได๎รบัมอบหมาย มี 17 ภาระงาน 
ประกอบด๎วย (1) การอยูํเวรยามราชการ (2) การอยูํเวรประจําวัน (3) งานสารบรรณ (4) งานสารสนเทศ (5) 
งานพัสด ุ(6) งานการเงิน บัญชี (7) งานแผนงาน (8) งานประกันคุณภาพการศึกษา (9) งานทะเบียนวัดผล (10) 
งานประชาสัมพันธ๑ (11) งานท่ีภาครัฐและเอกชนขอความรํวมมือ (12) การรํวมประชุมประจาํเดือน (13) การ
รํวมกิจกรรมกับชุมชน (14) การเข๎ารํวมรํวมพิธีวันสําคัญทางศาสนา (15) การรํวมกิจกรรมพิธีวันสําคญัสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ (16) การรํวมกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย (17) การรํวมกิจกรรมงานประเพณไีทย  
  2. พัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครโูรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยั พบวํา ภาระงานของครูมี 3 องค๑ประกอบงานหลัก 66 
ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบด๎านงานจัดการเรยีนการสอน มี 37 ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษา มี 18 
ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบด๎านงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย มี 11 ตวัช้ีวัด  รายละเอยีดดังนี้ 1) องค๑ประกอบ
ดา๎นงานจัดการเรียนการสอน (1)  ระดับคณุภาพของการวิเคราะห๑หลักสูตร (2)  ระดับคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู ๎(3)  จํานวนแผนการจัดการเรยีนรู๎ในรายวิชาที่รับผิดชอบ (4)  จํานวนรายวิชาท่ีมีการวเิคราะห๑
ผู๎เรยีนเป็นรายบุคคล (5)  จํานวนคาบสอน (6)  จํานวนนักเรียนที่สอน (7)  จํานวนระดับชั้นที่สอน (8)  จํานวน
รายวิชาที่สอน (9)  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตํอการสอน (10) ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการแก๎ป๓ญหา
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จากผลการวิเคราะห๑ผู๎เรียน (11) ร๎อยละของการเข๎าสอนและออกตรงเวลา (12) ร๎อยละของการบันทึกหลังสอน 
(13) ร๎อยละของการนําบันทึกหลังสอนไปแก๎ป๓ญหาการจดัการเรียนการสอน (14) จํานวนคาบสอนแทน (15) 
จํานวนคาบที่สอนซํอม/เสริมนักเรยีน (16) จํานวนนักเรียนท่ีได๎รับการสอนซํอม/เสริม (17) จํานวนนักเรียนที่
ได๎รับการฝึกซ๎อมทักษะเพื่อเข๎าแขงํขัน (18) จํานวนครั้งท่ีทําการฝึกซ๎อมทักษะนักเรียน  (19) จํานวนประเภทที่
ทําการฝึกซ๎อมทักษะนักเรียน (20) จํานวนรางวัลที่ไดร๎ับจากการแขํงขันทักษะของนักเรียน (21) จํานวนสื่อการ
เรียนการสอนที่ผลิต (22) ระดับคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน (23) จํานวนสื่อการเรียนการสอนทีจ่ัดหา (24) 
ระดับคณุภาพของการวัดผลประเมินผลนักเรียน (25) ร๎อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ที่เพ่ิมขึ้น 
(26) ร๎อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตลํะรายวิชาที่สูงกวําระดับ 2  ขึ้นไป (27) ร๎อยละของ
ข๎อสอบที่ผํานการวิเคราะห๑ (28) จํานวนรายวิชาที่มีการวเิคราะห๑ผลการเรียนรู๎ของนักเรียน (29) ร๎อยละของ
นักเรียนท่ีได๎รับการพัฒนาจากการวิเคราะห๑ผลการเรยีนรู ๎(30) จํานวนรายวิชาที่มีการวิเคราะห๑ป๓ญหาการจัดการ
เรียนการสอน (31) ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการตรวจชิ้นงาน (32) จํานวนนวัตกรรมที่คดิค๎นเพื่อแกป๎๓ญหา
หรือพัฒนานักเรียน (33) ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการพัฒนาหรือแก๎ป๓ญหาจากนวัตกรรมท่ีคิดค๎น  (34) 
จํานวนโครงงานท่ีรับผิดชอบ (35) จํานวนเรื่องงานวิจัยในช้ันเรียน (36) จํานวนนักเรียนท่ีรับผดิชอบในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (37) จํานวนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท่ีสอนหรอืรับผิดชอบ 2) องค๑ประกอบด๎านงานครูที่
ปรึกษา (1) ระดับคณุภาพของการจัดบรรยากาศห๎องเรียน (2) จํานวนรางวัลที่ไดร๎ับจากการประกวดหอ๎งเรียน 
(3) ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการจัดทํารายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู๎เรยีนรายเป็นบุคคล (4) จํานวนนักเรียน
ที่ได๎รับการให๎คําปรึกษา (5) ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการแก๎ไขพฤติกรรม (6) ร๎อยละของนักเรียนทีจ่ัดทํา
ระเบียนสะสม (7) จํานวนครั้งของการโฮมรมู (8) จํานวนครั้งของการเข๎ารํวมพิธีหนา๎เสาธง (9) จํานวนครั้งของ
การตรวจเช็คการมาเรยีนของนักเรียน (10) จํานวนครั้งของการสํงผลตรวจเช็คการมาเรยีนของนักเรียนทันเวลา 
(11) จํานวนครั้งของการอบรมนักเรียนประจําสัปดาห๑ (12) ร๎อยละของนักนักเรียนที่ไดร๎ับการประเมนิ SDQ 
(13) ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการติดตามจากการขาดเรียน (14) ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการติดตามจาก
การมาสาย  (15) จํานวนครั้งในการประชุมผู๎ปกครองระดับชั้นเรียน  (16) ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการคัด
กรอง (17) ร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎รับการเยี่ยมบ๎าน (18) ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับการชํวยเหลือจากจากการ
เยี่ยมบ๎าน 3) องค๑ประกอบด๎านงานพิเศษอื่น ๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย (1) ร๎อยละของการอยูํเวรยามราชการ  (2) 
จํานวนครั้งของการอยูํเวรประจําวนั  (3) ระดับคณุภาพของการอยูเํวรยามราชการและเวรประจาํวัน  (4) ร๎อยละ
ของการให๎ความรํวมมือในงานพิเศษอ่ืน ๆ  (5) ร๎อยละของการสํงงานพิเศษอื่น ๆ ตรงตามกําหนด (6) จํานวน
ครั้งของการเข๎ารํวมประชุมประจําเดือน (7) ร๎อยละของการเข๎าประชุมตรงเวลา (8) จํานวนครั้งของการพา
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน (9) จํานวนครั้งของการพานักเรียนเข๎ารํวมเข๎ารํวมพิธีสําคัญทางศาสนาและ
พระมหากษตัริย๑ (10) จํานวนครั้งของการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย (11) จํานวนครั้งของการพา
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมงานประเพณีไทย 
  3. สร๎างเกณฑ๑ตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวําเกณฑ๑ระดับคณุภาพกําหนดได๎ 3 ระดับดังนี้ ระดับ 3 ระดับ
คุณภาพร๎อยละ90 ข้ึนไป  หมายถงึดีเดํน ผลการประเมินเป็นที่พอใจอยํางยิ่ง ระดับ 2 ระดับคุณภาพรอ๎ยละ 60 
– 89 หมายถึง  เป็นที่ยอมรับไดผ๎ลการประเมินเป็นที่พอใจตามมาตรฐาน ระดับ 1 ระดับคณุภาพต่ํากวําร๎อยละ 
60 หมายถึงต๎องปรับปรุงผลการประเมินต่ํากวํามาตรฐานมาก และยงัไมํเป็นท่ีพอใจ สํวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของเกณฑ๑ระดับคณุภาพ พบวํา คาํดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคํามากกวํา 0.5 ทกุเกณฑ๑ระดับคณุภาพ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ศึกษาภาระงานของครูในโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พบวํา ภาระงานหลักของครูมี 3 ด๎าน คือ 1. ด๎านงานจัดการเรียนการสอน มี 26 ภาระงาน 2. ด๎านงาน
ครูที่ปรึกษา มี 18 ภาระงาน 3. ด๎านงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย มี 17 ภาระงาน ซึ่งสอดคล๎องกับการกาํหนด
ภาระงานของ สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กําหนดภาระงานของครู
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน โดยให๎ครูสอนปฏิบัติการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การจดั
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผูเ๎รียน และสอดคล๎องกับตัวบํงช้ีของการประเมินภายนอก
รอบสาม 2554 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา กําหนดหน๎าที่ของครู ปฏิบัติ
หน๎าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห๑หลักสูตรและการเตรียมการสอน การสํงเสริมการ
เรียนรู๎ พัฒนาผู๎เรยีน จัดการเรยีนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวาํงบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อนํา
ผู๎เรยีนไปสูํเปูาหมาย ปฏิบตัิงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู๎เรียน การจัดระบบการดูแลชํวยเหลือเพื่อการ
สํงเสริมและพัฒนาผูเ๎รียน การบรกิารสังคมทางวิชาการ ทํานุบํารุง สํงเสริมศลิปวัฒนธรรม แหลํงเรียนรู๎ และภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู๎เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรยีนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 ทั้งนี้เพราะวําโรงเรียนเป็นองค๑กรหนึ่งเหมือนกับองค๑กรทั่วๆไปท่ีมีภาระงานในเรื่องของงานธุรการ 
งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานแผนงาน งานบุคคล ซึ่งไมํใชํมีแตํเฉพาะงานสอนอยํางเดี่ยว นอกจากนี้มี
ภาระงานตามกฎหมายกําหนดให๎โรงเรียนต๎องปฏิบัติ เชํนงานประกนัคุณภาพ งานควบคุมภายใน เปน็ต๎น ซึ่ง
สอดคล๎องกับ สาํนักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ที่กําหนดภาระงาน
ของครูไว๎ 3 ภาระงาน คือ 1) สอนตามตารางสอน 2) ภาระงานท่ีเกี่ยวเนื่องจากการเรยีนการสอน หมายถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีไมํใชํการปฏิบัตติามตารางสอน แตํเป็นงานท่ีจะต๎องให๎ครูปฏิบัติ เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 3) ภาระงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ภาระงานสํงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาด๎านตํางๆ เพื่อสํงผลคุณภาพผูเ๎รียน     เชํน งานการเงิน บัญชี งานธุรการ งาน
ทะเบียน และวัดผล เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ภาระงานหลักของครู คือ งานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ครูจึงจําเป็นต๎องต๎องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให๎ทันยุคสมัย  มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อชํวยเหลือนักเรียนกลุํมอํอน จัดสอนเสริมนักเรียนกลุมํอํอน จัดหาสื่อการเรียนการสอนทีเ่หมาะกับ
การสอน คิดค๎นนวัตกรรมใหมํๆ ที่เข๎ามาแก๎ป๓ญหานักเรียน วัดผลประเมินผู๎เรยีนให๎สอดคล๎องกับการทดสอบ 
PISA และ O-NET นอกจากน้ีครูตอ๎งมีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนให๎คุณภาพการศกึษาของ
นักเรียนสูงขึ้นสํงผลตํอการพัฒนาประเทศชาตติํอไป 
 2. ผลการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี ้
 ตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา ภาระงานของครูมี 3 องค๑ประกอบงานหลัก 66 ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบ
ด๎านงานจัดการเรียนการสอน มี 37 ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบด๎านงานครูที่ปรึกษา มี 18 ตัวช้ีวัด องค๑ประกอบด๎าน
งานพิเศษอื่นๆที่ไดร๎ับมอบหมาย มี 11 ตัวช้ีวัด  ซึ่งสอดคล๎องกับวันเพ็ญ  ผํองกาย  (2549, บทคัดยํอ)  ทําการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบํงช้ีสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านการประกันคณุภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา. การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค๑เพื่อ พัฒนาตัวบํงช้ีสําหรับประเมินผลการปฏิบตัิงานด๎านการประกันคุณภาพ
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การศึกษาของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา พบวํา ผลการพัฒนาตัวบํงช้ีได๎ตัวบํงช้ีสําหรับประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 84 ตัวบํงช้ี สอดคล๎องกับวีระยุทธ๑ ชาตะกาญจน๑ (2546, 
บทคัดยํอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบํงช้ีสถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวจิัยประเภทการวิจยัและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาตัวบํงช้ีและเกณฑ๑
ช้ีวัดสถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด พร๎อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของตัว
บํงช้ีและเกณฑ๑ช้ีวัดดังกลําว ผลการวิจัยปรากฏดังตํอไปนี ้(1) ตัวบํงช้ีสถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน 
ตําบล อําเภอ และจังหวดั แตํละระดับประกอบด๎วยป๓จจยัหลักแหลงํความสําเร็จในการจดัการศึกษาทัง้หมด 17 
ป๓จจัย  (2) จํานวนตัวบํงช้ีสถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจังหวดั เทํากับ 63, 60, 
60 และ 58 ตัวบํงช้ี ตามลําดับ ซึ่งทุกระดับได๎มตีัวบํงช้ีสถานภาพทางการศึกษารํวมอยูํ 27 ตัวบํงช้ี (3) เกณฑ๑ชี้
วัดสถานภาพทางการศึกษาของหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ได๎กําหนดไว๎เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ํา ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง  สอดคลอ๎งกับแคลวิน ไกรเดอร๑ (1961) ได๎เสนอแนะวิธีวัดอัตราการทํางานของครูใน
โรงเรียนทีส่หรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลแหํงการประชุมแหํงชาติครั้งที่ 13 เกี่ยวกับการฝึกหดัครู และมาตรฐานวิชาชีพ 
(The Thirteenth Annual National Conference on Teacher Education and Professional Standard)    
ได๎ลงเผยแพรํในวารสารประจําปี มีสาระสําคัญวํา ในการวัดอตัราการทํางานของครู ควรจะพิจารณาสิ่งตํอไปนี้ 
(1)  ขนาดของช้ันเรียนโดยเฉลีย่  (2) อัตราสํวนระหวํางครูตํอนักเรียน  (3) จํานวนช้ันเรียนที่เปิดสอนตํอวัน  (4) 
จํานวนนักเรียนท้ังหมดที่สอน  (5) จํานวนวิชาตํางๆ ท่ีทําการสอน (6) จํานวนช่ัวโมงเรียนทั้งหมด (7) เวลาที่ใช๎
ในการบริหาร ธุรการ แนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสตูร เกณฑ๑ในการวัดเหลํานี้ไมํรวมถึงองค๑ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีผล
ตํอการเรียนการสอน นอกจากนี้ยงัได๎เสนอแนะเกี่ยวกับอัตราการทาํงานของครูที่เหมาะสมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อัตราสอนเฉลี่ยสัปดาห๑ละ 23 ช่ัวโมง กิจกรรมที่เกีย่วกบัการสอนเฉลี่ยสัปดาห๑ละ 12 ช่ัวโมง 59 
นาที และงานเบ็ดเตลด็อื่นๆ เฉลี่ยสัปดาห๑ละ 11 ช่ัวโมง 55 นาที  
 ทั้งนี้เพราะวําตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวช้ีวัดที่สรา๎งขึ้นจากภาระงานของครูที่มีการปฏิบตัิงานอยูจํริงใน
โรงเรียน กําหนดองค๑ประกอบด๎านงานการจัดการเรียนการสอน องค๑ประกอบด๎านงานที่ปรึกษา และ
องค๑ประกอบด๎านงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย มีการกําหนดกลุํมคาํตวัช้ีวัดเป็น จํานวน ร๎อยละ และระดับ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ วสิษฐ๑ พรหมบุตร และเจริญสิน เลศิมหกิจ (2553, หน๎า 27-42) สอดคล๎องกับ อาภรณ๑ ภูํวิทยพันธุ๑ 
(2554, หน๎า 18-34) กลําววํา การกําหนดตัวช้ีวัดผลงานให๎นําภาระงานมากําหนดเป็นตัวช้ีวัด ท้ังในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ  กําหนดกลุํมคําตัวช้ีช้ีวัดในเชิงปริมาณ เชํน ร๎อยละ (Percentage) อัตราสํวน (Ratio) สัดสํวน 
(Proportion) อัตรา (Rate) จํานวน (Number) คําเฉลี่ย (Average) กลุํมคําตัวช้ีช้ีวัดในเชิงคุณภาพ เชํน ระดับ 
(Level) ลําดับ (Rank) ระดับความสําเร็จหรือความก๎าวหน๎าของงาน (Milestone) นอกจากน้ีตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎
กําหนดตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมทั้งป๓จจัยนําเข๎า กระบวนการ ผลผลิตและข๎อมูลปูอนกลับ พร๎อมทั้งกําหนดเกณฑ๑การ
ประเมิน ผู๎เชี่ยวชาญเห็นวํามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช๎ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู ซึ่งสอดคล๎อง
กับพรเทพ รู๎แผน (2546, บทคัดยํอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลวิจัยสรุปดังนี้ 1) รูปแบบของระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด๎วยโครงสร๎างหลัก 4 ด๎าน คือ ป๓จจัยนําเข๎า กระบวนการ 
ผลผลติและข๎อมูลปูอนกลับ 2) องค๑ประกอบด๎านป๓จจัยนําเขา๎  (Inputs) ประกอบด๎วยวัตถุประสงค๑ของการ
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ประเมิน ตัวบํงช้ีและเกณฑ๑การประเมิน เครื่องมือและเอกสารประกอบการประเมิน ผู๎ประเมินและผูร๎บัการ
ประเมิน 3) องค๑ประกอบด๎านกระบวนการ (Process) ประกอบด๎วย การวางแผนผลการประเมินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบตังิาน การเก็บรวบรวมข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห๑ข๎อมลูและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 4) องค๑ประกอบด๎านผลผลติ 
(Output) คือ บันทึกสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม
ทัง้คณะ 5) องค๑ประกอบด๎านข๎อมลูย๎อนกลับ (Feedback) ประกอบด๎วย ข๎อมูลปูอนกลับสําหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และข๎อมลูปูอนกลับสําหรับสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6) จากการนําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช๎จริง  
 อยํางไรก็ตามรัฐบาลเห็นความสาํคัญของการจัดการศึกษาจึงได๎จัดสรรงบประมาณให๎กับกระทรวง 
ศึกษาธิการมากที่สดุ แตผํลออกมาเป็นที่พอใจของภาคสํวนสังคม ทัง้ในเวทีระดับประเทศ และเวทีระดับ
นานาชาติ เชํน ผลคะแนน O-NET ยังต่ํากวําคําเฉลี่ย PISA ยังอยูํในระดับท๎าย ๆ ของกลุํมประเทศสมาชิก หลาย
คนเคยกลําวไว๎วําการบริหารคน ถา๎วัดไมไํด๎ก็จะบริหารไมํได๎ เพราะการวัดประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคคล
นั้นสามารถนําผลการประเมินมาพฒันาคนในจุดอํอนท่ีพบ ตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมลิผลการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ถ๎านําไปใช๎อยํางจริงจังในทุกโรงเรียน นําจะยกระดับคณุภาพการศึกษาของชาติให๎
สูงขึ้นได๎  
 3. ผลการสร๎างเกณฑ๑ตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวําเกณฑ๑ระดบัคุณภาพกําหนดได๎ 3 ระดับ คือ ระดับ 3 
หมายถึงดีเดํน ระดับ 2 ระดับ หมายถึง  เป็นที่ยอมรับได๎ ระดับ 1 หมายถึงต๎องปรับปรุง  สํวนการตรวจสอบ
คุณภาพของเกณฑ๑ระดับคณุภาพ พบวํา คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) มีคํามากกวํา 0.5 ทุกเกณฑ๑ระดับ
คุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับวีระยุทธ๑ ชาตะกาญจน๑ (2546 , บทคัดยํอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบํงช้ี
สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจังหวดั การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค๑เพื่อพัฒนา
ตัวบํงช้ีและเกณฑ๑ช้ีวัดสถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูํบ๎าน ตาํบล อําเภอ และจังหวัด ผลการวิจยัปรากฏ 
เกณฑ๑ช้ีวัดสถานภาพทางการศึกษาของหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ และจงัหวัด ได๎กําหนดไว๎เป็น 3 ระดับ คอื ระดับ
ต่ํา ระดบัปานกลาง และระดับสูง และสอดคล๎องกับนรศิ  จับจิตต๑ (2555 ) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวช้ีวัด
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวคิดดุลยภาพแหํงความสําเร็จ การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อการ
พัฒนาตัวช้ีวัดการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ของตัวช้ีวัดการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวคิดดุลยภาพแหํงความสําเร็จ (Balanced Scorecard) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวํา  เกณฑ๑ระดับคณุภาพของตัวช้ีวัดการบริหารสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐาน ตาม
แนวคิดดุลยภาพแหํงความสําเร็จ ทั้งหมด 60 ตัวช้ีวัด มีคํา IOC สูงกวํา วร0.5 ทุกเกณฑ๑ระดับคณุภาพ 
 ทั้งนี้เพราะวําการสร๎างเกณฑ๑ของตัวช้ีวัดต๎องมีระดับของเกณฑ๑ เพื่อทราบถึงระดับคณุภาพของผู๎ถูก
ประเมิน ซึ่งสอดคล๎องกับ สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีกําหนดเกณฑ๑
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูไว๎ 3 ระดับ คือ ระดับ 3 ระดับคณุภาพร๎อยละ 90 ข้ึนไป หมายถึงดีเดํน ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจอยํางยิ่ง ระดบั 2 ระดับคุณภาพร๎อยละ  60 – 89 หมายถึง  เป็นที่ยอมรบัไดผ๎ลการประเมิน
เป็นที่พอใจตามมาตรฐาน ระดับ 1 ระดับคณุภาพต่ํากวําร๎อยละ  60  หมายถึง ต๎องปรับปรุงผลการประเมินต่ํา
กวํามาตรฐานมาก และยังไมเํป็นทีพ่อใจ สํวนการนาํเกณฑ๑ระดับคณุภาพไปใช๎ ให๎แตํละโรงเรียนสามารถปรับคํา
ตัวเลขของเกณฑ๑ให๎เหมาะสมกับบริบทของแตํละโรงเรยีน เพราะแตลํะโรงเรียนไมเํหมือนกัน เชํน บางโรงเรียน



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

34 

ครูขาด  จึงทําให๎คาบสอนมาก บางโรงเรียนครูเกินก็ทําให๎คาบสอนนอ๎ย เป็นต๎น เชํนจํานวนคาบสอน  จํานวน
รายวิชาที่สอน  จํานวนระดับชั้นที่สอน  
 

 ข้อเสนอแนะ 
  การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป็นการนําเสนอข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช๎ ข๎อเสนอแนะใน
การทําวิจัยครั้งตํอไป และข๎อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ตามรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ 
     1) นําผลการศึกษาภาระงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาไปกาํหนดภาระงานของครูให๎ชัดเจน มี
การพรรณนางานให๎ครอบคลุมตามภาระงานทุกด๎าน จัดครูรับผิดชอบตามภาระงานให๎ตรงกับความรู๎
ความสามารถ ความถนดั อยํางเปน็ธรรม  
   2) นําตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไปใช๎ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โดยมีการปรับเกณฑ๑ตาม
ความเหมาะสมกับโรงเรียน   
  2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 
   1) ควรมีการวิจัยภาระงานของผู๎บริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  2) ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1)  ควรกําหนดตําแหนํง ครู ตามมาตรา 38 ข แหํงพระราชบัญญัตขิ๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบงานธุรการ  งานการเงิน  งานบัญชี งานพัสดุ และงานอ่ืนๆที่ไมํ
เกี่ยวข๎องกับการสอน เพื่อที่ครูจะได๎รับผดิชอบในการสอนอยํางเต็มที่ 
  2) นําตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไปใช๎ในการประเมินวิทยฐานะ และการประเมินคงสภาพของวิทยฐานะ
การประเมินผลเพื่อประกอบการตอํใบประกอบวิชาชีพครู 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑เพื่อ 1) สร๎างรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตักิารในช้ัน
เรียน และ 2) ทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน   โดยดําเนิน การวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนท่ี 1 สร๎างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน ประกอบด๎วย 
3 ขั้น ตอนยํอย คือ 1) ยกรํางรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และจัดทําเอกสาร
คูํมือประกอบการใช๎รูปแบบ  2) ประเมินรูปแบบการนิเทศโดยการตรวจสอบความสอดคล๎องของรูปแบบ ตาม
มาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการรํวมพัฒนามาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (Joint  Committee  
on  Standards  for  Educational Evaluation)  ด๎านการใช๎ประโยชน๑  ความเป็นไปได๎  ความเหมาะสม  
และความถูกต๎อง  โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 12 ทําน  3) แก๎ไขปรบัปรุงตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ         
นําผลมาวิเคราะห๑สรุปได ๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน และเอกสารคูํมือ
ประกอบ การใช๎รูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
กับครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทุกคน      
จํานวน 50 คนประเมินผลการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศ  โดยประเมินระดับพลังการทํางานภายในตนเอง   
และประเมินความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน กํอนและหลังการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศ  
ประเมินผลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศฯ ตามมาตรฐานด๎าน
การใช๎ประโยชน๑  ความเป็นไปได๎  ความเหมาะสม  และความถูกต๎อง    ผลการวิจัย 1. รูปแบบการนเิทศแบบ
เสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียนมลีักษณะสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การอบรม 
(Training) การโค๎ช (Coaching) และการสะท๎อนผล (Reflection) โดยมีคาํดัชนีความสอดคล๎องของรูปแบบ 
ตามมาตรฐาน การประเมินของ คณะกรรมการรํวมพัฒนามาตรฐานการประเมินทางการศึกษา ในภาพรวม
เทํากับ 0.94 และเมื่อพิจารณาเปน็รายด๎าน พบวํา ดัชนีความสอดคล๎อง ด๎านความเป็นไปได๎ เทํากับ 0.97     
 
 

*นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
                       **ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาํคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
                      ***ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาํคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ 
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ด๎านความถูกต๎องเทํากับ 0.96ด๎านการใช๎ประโยชน๑ เทํากับ 0.92 และด๎านความเหมาะสม เทํากับ 0.90           
2. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรียน พบวํา 2.1) พลังการทํางาน
ภายในตนเอง ของครูนักวิจัย หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ สูงกวํากํอนการใช๎ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 2.2) ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน ของครูนักวิจัย  หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ      
สูงกวํากํอนการใช๎ อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  2.3) ผลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู
นักวิจัยมีคุณภาพ ตั้งแตรํะดับดีถึงดีมากจํานวน 41 เรื่องจากท้ังหมด 50 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ 82.00               
2.4) รูปแบบการนิเทศฯ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการรํวมพัฒนามาตรฐานการ
ประเมินทางการศึกษา ด๎านการใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง ในภาพรวมอยูํใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการใช๎ประโยชน๑ อยูํในระดับมากที่สดุ ด๎านความ
เป็นไปได ๎อยูํในระดับมากท่ีสุด และด๎านความถูกต๎อง อยูํในระดับมากท่ีสุด สํวนด๎านความเหมาะสม             
อยูํในระดับมาก    
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง / ครูนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน   
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the research were 1) to construct the empowering supervision model for 
classroom action teacher research, and 2) to experiment the empowering supervision model.  
The research was divided into 2 phases.  Phase 1. Construct the empowering supervision 
model for classroom action teacher research comprising of 3 sub-divisions as follows: 1 
drafting the model and making the manual for the model, 2  evaluating the model by testing 
the consistency with  the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation in terms of 
utility, feasibility, propriety, and accuracy by 12 experts, 3 adjusting the model according to 
the experts’ recommendations then analyzing the results to make the empowering 
supervision model and also the manual for the model.  Phase 2. Experiment the empowering 
supervision model with all 50 teachers of Thepsalaprachason School under the Office of 
Secondary Educational Area 42.  Evaluate the experiment of the model by assessing the level 
of internal empowering, knowledge and understanding in doing the action research before and 
after the experiment of the supervision model. Evaluate the result of the classroom action 
teacher research and evaluate the efficiency of supervision model according to the standards 
of utility, feasibility, propriety, and accuracy. The findings were as follows:  1. The empowering 
supervision model for classroom action research had 4 important stages of characteristics as 
planning, training, coaching and reflection.  The overall index of model consistency according 
to the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation in utility, feasibility, propriety, 
and accuracy was 0.94 and when considering each  item, it was found that the index 
consistency was as follows : feasibility of 0.97 , accuracy of 0.96 , utility of 0.92 and propriety 
of 0.90.  2. The result of the experiment of using empowering supervision model for classroom 
action teacher research found that 2.1) The internal empowering of the teacher research after 
using the supervision model was higher than the prior use significantly different at 0.50 level. 
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2.2) Knowledge, understanding in classroom action teacher research after using the supervision 
model was higher than the prior use significantly different at 0.05 level.  2.3) The result of 
classroom action teacher research was qualified from good to best in 41 out of 50 areas of 
82%  2.4) The overall supervision model was efficient according to the Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation in terms of utility, feasibility, propriety, and accuracy with 
the highest levels and when considering each item it was found that utility, feasibility and 
accuracy were at the highest levels; whereas, the propriety was at a high level.   
 

Keywords: Empowering Supervision Model / Classroom Action Teacher Research 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีนเป็นงานในหน๎าท่ีที่สําคัญของครูในยุคปฏิรูปการศึกษาดังจะเห็นได๎จาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิพ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ในมาตรา 24(5)  
ได๎กําหนดไว๎วํา “สํงเสรมิสนับสนนุให๎ผู๎สอน สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรยีน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกดิการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎ รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู๎  ทั้งนี้ผู๎สอนและผูเ๎รียนอาจเรยีนรูไ๎ปพร๎อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการ
ประเภทตํางๆ” และในมาตรา 30  ได๎กําหนดอีกด๎วยวํา “ให๎สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริมใหผ๎ูส๎อน สามารถวิจัยพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในแตลํะระดับ
การศึกษา” มาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภาซึ่งเป็นองค๑กรวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ก็ได๎มีการกําหนดไว๎ในมาตรฐานเกีย่วกับด๎านความรู๎และประสบการณ๑วิชาชีพ  กําหนด
วํา   ครูต๎องมีความรู๎ในเรื่องการวจิัยทางการศึกษา  มาตรฐานและตัวบํงช้ี การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก็ไดม๎ีการกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู๎ของครู  ให๎มี
การศึกษาค๎นคว๎า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคัญ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศให๎ใช๎เมื่อ วนัท่ี 16 
กุมภาพันธ๑ 2554   ก็ได๎มีการกําหนดมาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา ท่ีเกี่ยวข๎องกับคุณภาพของครูใน มาตรฐาน
ที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตัวบํงช้ีที่ 7 ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน  จากหลักการดังกลาํวข๎างต๎น 
จะเห็นวํา  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือสําคัญที่ชํวยในการพัฒนาวิชาชีพครู  เนื่องจากให๎ข๎อ
ค๎นพบท่ีได๎จากการวิจัย มาจากกระบวนการสืบค๎นท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได๎  ทําให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาการ
เรียนรู๎  และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยงัเป็นการพัฒนาผู๎ที่มสีํวนรํวม  นําไปสูํการ
พัฒนาชุมชนแหํงการเรียนรู๎และดว๎ยหลักการสําคญัของการวิจัยปฏบิัติการในช้ันเรียนทีเ่น๎นการสะท๎อนผล  ทํา
ให๎การวิจัยแบบน้ีสํงเสรมิบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตยที่ทุกฝุายเกดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
และยอมรับในการข๎อค๎นพบรํวมกนั (สุวิมล วํองวาณิช, 2554) การวจิัยปฏิบัติการในช้ันเรียน จึงมีความสําคญั
มากสําหรับครู ท่ีจะนําไปใช๎ในการพัฒนากระบวนการเรยีนรูไ๎ด๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับ
ผู๎เรยีนอยํางแท๎จริง   
 การพัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถในการวิจัยเพื่อแก๎ป๓ญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนนั้น 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตํางๆ รํวมกับสถาบันอุดมศึกษา  ไดจ๎ัดประชุมปฏิบตัิการพัฒนาครูตามโครงการ
พัฒนาครูยุคใหมภํายใต๎การปฏริูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ภายใต๎ คําขวัญที่วํา “ปี 2554 ปีแหํงการพัฒนาคุณภาพครู” แตํการทําการวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก ต๎องไดร๎ับการ
ฝึกฝนและเรียนรูจ๎ากผูเ๎ชี่ยวชาญ ต๎องอาศัยการฝึกปฏิบัตภิายใต๎พ่ีเลี้ยงท่ีเข๎าใจในวิธีการวิจัยอยํางสม่าํเสมอ แตํ
ในสภาพจริงหลังจากการฝึกอบรม ครูที่ทําวิจัยไมไํดม๎ีพี่เลีย้งชํวยในการทําวิจัย ขาดความรํวมแรงรํวมใจของ
เพื่อนครูและขาดการสนับสนุนของฝุายบริหารทําให๎เกิดความท๎อถอยในการทําวิจัย มีเจตดติที่ไมดํีตํอการทําวิจัย 
ขาดขวัญและกําลังใจในการทําวิจยั ไมํมีแรงจูงใจท่ีจะทําวิจัย สํงผลให๎ครูทําวิจัยไมํประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ชนาภา คําดี (2554) ที่ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ จากผลการทําวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกวํา ครผูู๎สอนควรไดร๎ับคําปรึกษาและคําแนะนําจาก
ศึกษานิเทศก๑ท่ีมีความเช่ียวชาญเกีย่วกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ศึกษานิเทศก๑ควรออกนิเทศ ติดตามงานวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูผูส๎อนอยํางตํอเนื่อง แตํสภาพการนเิทศป๓จจุบันจะพบป๓ญหาวํากระบวนการนิเทศจะเป็นการ
นิเทศแบบตรวจตรา กํากับ ตดิตามงานตามนโยบายวําโรงเรยีนดําเนินการในเรื่องใดบ๎าง ไมไํดด๎ําเนินการในเรื่อง
ใดบ๎าง  ไมํได๎นเิทศแบบเจาะลึกในเนื้อหาตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  เนื่องจากศึกษานิเทศก๑ท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด๎านเกีย่วกับหลักสูตรฯ การจัดการเรยีนรู๎ และการวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียนมีน๎อย ไมํสามารถดําเนินการ
นิเทศครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุมํยํอยได๎อยํางท่ัวถึง   
 จากความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจยัจึงต๎องการที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศ
แบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน  เพื่อให๎ครูเกดิพลังใจ (heart) พลังสมอง (head)  และพลังการ
ปฏิบัติ (hand)  ในการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนด๎วยตนเอง  ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร๎างรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
 2. เพื่อทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ครูผูร๎ับการนิเทศมีระดับพลังการทํางานภายในตนเอง และมีความรู ๎ความเข๎าใจการวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน  หลังทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน  สูงกวํากํอนการใช๎
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development)  ดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอน   
 ขั้นตอนที ่1 การสร้างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
  1.1 ประชากร  ได๎แกํ ผูเ๎ชี่ยวชาญด๎านการนิเทศการศึกษา ด๎านการพัฒนาครูแบบเสริมพลัง ด๎าน
การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน  ด๎านหลักสตูรและการสอน ด๎านการวดัและประเมินผล ด๎านการบริหารการศึกษา 
  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎เช่ียวชาญด๎านการนิเทศการศึกษา ด๎านการพฒันาครูแบบเสริมพลัง ด๎าน
การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน ด๎านหลักสตูรและการสอน ด๎านการวดัและประเมินผล ด๎านการบริหารการศึกษา 
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือมีประสบการณ๑ในด๎านดังกลาํว ไมํน๎อยกวํา 5 ปี รวม 12 ทําน ได๎มาโดย
เลือกแบบเจาะจง  
  1.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แก ํเอกสารรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน และเอกสารประกอบการอบรม ท่ีผาํนการตรวจสอบความสอดคล๎องของรูปแบบ ตามมาตรฐานด๎าน 
การใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง โดยผู๎เชี่ยวชาญ เรยีบร๎อยแล๎ว 
  1.3 การเก็บรวบรวมข๎อมลู  
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   1.3.1 การสร๎างรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน ดําเนินการ 
3 ขั้นตอนยํอย คือ   
   - ยกรํางรูปแบบการนเิทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยการศึกษา
ค๎นคว๎าเอกสาร เกี่ยวกับการสร๎างรูปแบบ นํามากําหนดองค๑ประกอบของรูปแบบเสรมิพลังการทํางาน  ใน
รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช๎ภาษาในการอธิบาย และแสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑
ขององค๑ประกอบตํางๆ ของรูปแบบ ตามแนวคิดของ คีฟส๑ (Keeves, 1997 ) โดยมีองค๑ประกอบ 8 สํวน คือ
ความเป็นมาและความสําคัญของรปูแบบ หลักการของรูปแบบ  ลักษณะสาํคัญของรูปแบบ วัตถุประสงค๑ 
โครงสร๎างเนื้อหา กระบวนการจดัการเรยีนรู ๎การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และสภาพบํงช้ีการบรรลุ
เปูาหมาย  
   - กําหนดลักษณะสําคญัของรูปแบบ อธิบายการกําหนดลักษณะสําคญัของรูปแบบให๎
สอดคล๎องกับหลักการที่กําหนดไว ๎ได๎ลักษณะสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) เพื่อสร๎างความ
ตระหนักและกําหนดเปูาหมายรํวมกัน การอบรม (Training) เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ การวจิัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน และสร๎างพลังรํวมกันใหม๎ีความพร๎อมในการปฏิบตัิการวิจยัในช้ันเรียน การโค๎ช (Coaching) เพื่อกํากับ 
ติดตาม และช้ีแนะ การปฏิบตัิการวิจัยในช้ันเรียน และการสะท๎อนผล (Reflection)   เพื่อให๎ผู๎รับการนิเทศแตํละ
คนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู ๎ สะท๎อนนําเสนอผลงานของตนเอง ประเมนิระดับพลังการทํางานภายในตนเอง ประเมิน
ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน ประเมินผลงานการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน และประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน การได๎มาซึ่งลักษณะสําคญั 4 
ขั้นตอนดังกลําว ไดม๎าจากการสังเคราะห๑เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข๎อง 
   - ตรวจสอบความสอดคล๎องของรูปแบบ ตามมาตรฐานการประเมิน ด๎านการใช๎ประโยชน๑ 
ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง โดยผู๎เชี่ยวชาญ      
  1.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล วิเคราะห๑หาคําดัชนีความสอดคล๎องของรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลัง
ครูนักวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน ตามมาตรฐานการประเมิน ด๎านการใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม 
และความถูกต๎อง โดยใช๎คําเฉลี่ย ( X ) 
 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวจิัยปฏิบัติการในชัน้เรียน 
  2.1 ประชากร ได๎แกํ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทุก
แหํง  จํานวน 59 แหํง จํานวนครู 2,300 คน 
  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดลองไดแ๎กํ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค๑  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทุกคน จํานวน 50 คน โรงเรียนที่ใช๎ในการทดลองได๎มาโดยเลือกแบบ
เจาะจง 
  2.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ 1) แบบวัดระดับพลังการทํางานภายในตนเอง 2) 
แบบทดสอบวัดความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน 3) แบบประเมินคณุภาพงานวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน  4) แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการนเิทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจัยปฏบิัติการในช้ันเรยีน 
  2.3 การเก็บรวบรวมข๎อมลู แบํงออกเป็น 4 ระยะ คือ 
   ระยะที่ 1 การประชุมวางแผน (Planning) เพื่อสร๎างความตระหนักและกําหนด  
เปูาหมายรํวมกัน  ใช๎เวลา 2 วัน สาํหรับคณะผู๎นเิทศ 1 วัน  และประชุมรํวมกับครูผูร๎ับการนเิทศ 1 วัน 
   ระยะที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Training) ตามรูปแบบการนเิทศแบบเสริมพลังครู
นักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ใช๎เวลา 3 วัน ในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับ 1) การสํงเสรมิให๎รู๎จักและเขา๎ใจตนเอง 
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(Self-awareness) 2) การพัฒนาทีมงาน (Teamwork) และ 3) การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน (Classroom 
action research)      
   ระยะที่ 3 การปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนตามสภาพจริง ใช๎เวลา 8 สัปดาห๑ คณะผู๎นเิทศ 
ปฏิบัติการนเิทศตดิตาม ด๎วยวิธีการโค๎ช (Coaching) โดยการสนทนาวางแผน (Planning Conversations) การ
ติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring) และการสนทนาเพื่อไตรตํรองสะท๎อนคิด (Reflecting Conversations) 
สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 8 สัปดาห๑ รวม 8 ครั้ง        
   ระยะที่ 4 การสะท๎อนผล (Reflection) จัดนิทรรศการ แลกเปลีย่นเรียนรู ๎และสะท๎อน
ผลงาน ของผู๎รับการนิเทศแตลํะคน ประเมินพลังการทํางานภายในตนเอง ประเมินความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน ประเมินผลงานการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน และแบบประเมินประสิทธิภาพรปูแบบการ
นิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏบิัติการในช้ันเรียน ใช๎เวลา 1 วัน   
  2.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล   
   2.4.1 วิเคราะห๑เปรียบเทียบคาํเฉลี่ย พลังการทํางานภายในตนเอง ของครู กํอนและหลัง
การใช๎รูปแบบการนิเทศฯ โดยการทดสอบคําที (t – test แบบ dependent) 
   2.4.2 วิเคราะห๑เปรียบเทียบคาํเฉลี่ยความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ของ
ครู กํอนและหลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ โดยการทดสอบคําที (t – test แบบ dependent) 
   2.4.3 ประเมินผลงานการวิจยัปฏบิัติการในช้ันเรียนของครู ด๎วยระดับคุณภาพ 5 ระดับ 
คุณภาพดีมาก ดี ปานกลาง พอใช๎ และควรปรับปรุง เทียบเป็นคะแนน 5 , 4 , 3 , 2 และ1 ตามลําดบั สรุปผล
วิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และนําไปเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพ  
   2.4.4 วิเคราะห๑หาประสิทธิภาพ ของรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลงัครูนักวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน ตามมาตรฐานการประเมิน ด๎านการใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง 
ด๎วยระดับคณุภาพ 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด เทียบเป็นคะแนน 5 ,4 , 3 , 2 
และ 1 ตามลําดับ สรุปผลการวิเคราะห๑ โดยใช๎คําเฉลีย่เลขคณติ ( X ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลงัครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมลีักษณะสําคญั 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Planning) การอบรม (Training) การโค๎ช (Coaching) และการสะท๎อนผล (Reflection) โดยมีคํา
ดัชนีความสอดคล๎องของรูปแบบ ตามมาตรฐานการประเมิน  ในภาพรวมเทํากับ 0.94 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎าน พบวํา ดัชนีความสอดคล๎อง ด๎านความเป็นไปได๎ เทํากับ 0.97  ด๎านความถูกต๎อง เทํากับ 0.96 ด๎านการใช๎
ประโยชน๑ เทํากับ 0.92 และดา๎นความเหมาะสม เทํากับ 0.90   
 2. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรียน พบวํา 
  2.1 พลังการทํางานภายในตนเองของครู หลังการใช๎รูปแบบการนเิทศฯ สูงกวํากํอนการใช๎ อยําง
มีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีคําเฉลีย่พลังการทํางานภายในตนเองของครู หลังการใช๎รูปแบบการ
นิเทศฯ เทํากับ 161.22 คะแนน  คําเฉลี่ยพลังการทํางานภายในตนเองของครู กํอนการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ 
เทํากับ 110.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
  2.2 ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ สูง
กวํากํอนการใช๎ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยมีคําเฉลีย่ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏบิัติการใน
ช้ันเรียนของครู หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ เทํากับ 25.12 คะแนน คําเฉลี่ยความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู กํอนการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ เทํากับ 17.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
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  2.3 ผลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู มีคณุภาพตั้งแตํระดับดีถึงดีมาก จํานวน 41 
เรื่อง จากท้ังหมด 50 เรื่อง  คิดเปน็ร๎อยละ 82.00  โดยมผีลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ระดับดี
มาก จํานวน 7 เรื่อง  ระดับดี จํานวน 34 เรื่อง และระดับพอใช๎ จํานวน 9 เรื่อง 
  2.4 รูปแบบการนิเทศฯ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมิน ด๎านการใช๎ประโยชน๑ ความ
เป็นไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( X =4.54 , S.D.=0.51) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการใช๎ประโยชน๑ อยูํในระดับมากที่สุด ( X =4.65 , S.D.=0.48) ด๎านความ
เป็นไปได ๎อยูํในระดับมากท่ีสุด ( X =4.63 , S.D.=0.49) และด๎านความถูกต๎อง อยูํในระดับมากที่สดุ ( X =4.53 , 
S.D.=0.52) สํวนด๎านความเหมาะสม อยูํในระดับมาก ( X =4.42 , S.D.=0.52)   
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลงัครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมลีักษณะสําคญั 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Planning) การอบรม (Training) การโค๎ช (Coaching) และการสะท๎อนผล (Reflection) ลักษณะ
สําคัญ 4 ขั้นตอน ดังกลําว เป็นผลการวิจัยที่ได๎สังเคราะห๑ จากเอกสารแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ วัชรา   เลํา
เรียนดี  (2556) ได๎ให๎แนวคดิวํา กระบวนการนเิทศการศึกษานั้น ประกอบด๎วย การวางแผน การจัดแบบ
แผนการทํางานการติดตามดูแล การประเมินผล สงัด  อุทรานันท๑ (2530) ได๎เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา  
5 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) การให๎ความรู๎กํอนดําเนนิการนิเทศ 3) การดําเนินการปฏบิัติงาน
นิเทศ 4) การสร๎างเสริมกาํลังใจใหแ๎กํผู๎ปฏิบัติงานนิเทศ 5) การประเมินผลการนิเทศ แอลเลน (Allen, 1969,  
อ๎างถึงใน สงัด  อุทรานันท๑, 2530) ได๎เสนอแนวคดิวํา กระบวนการนิเทศการศึกษา ประกอบด๎วยกระบวนการ
หลัก 5 กระบวนการที่เรียกวํา POLCA คือ 1) กระบวนการวางแผน (Planning Process) 2) กระบวนการจัด
สายงาน (Organizing Process) 3) กระบวนการนํา (Leading Processes) 4) กระบวนการควบคุม  
(Controlling Process) 5) กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Process) และจากการสงัเคราะห๑
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องดังนี้  ธัญพร  ช่ืนกลิ่น (2553) ได๎ศึกษา การพัฒนารูปแบบการโค๎ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู๎ของ อาจารย๑พยาบาล ท่ีสํงเสริมทักษะการคิดอยํางมีวจิารณญาณของนักศึกษาพยาบาล  พบวํา 
รูปแบบการโค๎ช มีกระบวนการดําเนินการ 4 ระยะ คือ 1) ระยะการเตรียมการ 2) ระยะวางแผนการโค๎ช  3) 
ระยะการปฏิบตัิการโค๎ช 4) ระยะการประเมินผลการโค๎ช  ยุพิน  ยืนยง (2553) ได๎ศึกษา การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสํงเสริมสมรรถภาพการวจิัยในช้ันเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบวํา รูปแบบการนเิทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสํงเสริมสมรรถภาพการวิจยัในช้ันเรียน มี
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) คัดกรองระดบัความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ของครู 2) ให๎ความรู๎กํอน
การนิเทศ 3) ดําเนินการนเิทศ 4) ประเมินผลการนิเทศ  เกรียงศักดิ์  สังข๑ชัย (2552) ได๎ศึกษา รูปแบบการนิเทศ
การสอนครูวิทยาศาสตร๑ พบวํา รูปแบบการนิเทศ ประกอบด๎วยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
สภาพป๓จจุบันและความต๎องการจาํเป็น 2) จัดการให๎ความรู๎กํอนการนิเทศ 3) วางแผนการนิเทศ 4) ปฏิบัติการ
นิเทศ 5) ประเมินผลการนิเทศ  สาํหรับองค๑ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน ม ี8 สํวน คือ ความเป็นมาและความสาํคัญของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ ลักษณะสําคญัของรูปแบบ 
วัตถุประสงค๑ โครงสร๎างเนื้อหา กระบวนการนิเทศ การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และสภาพบํงช้ีการ
บรรลเุปูาหมาย เป็นรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช๎ภาษาในการอธิบายความสัมพันธ๑
ขององค๑ประกอบตํางๆ ของรูปแบบ ตามแนวคิดของ คีฟส๑ (Keeves, 1997) ในการประเมินรูปแบบ ใช๎
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการนิเทศการศึกษา ด๎านการพัฒนาครูแบบเสริมพลงั ด๎านการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน ด๎าน
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การบริหารการศึกษา ด๎านหลักสูตรและการสอน ดา๎นการวัดและประเมินผล และด๎านสถิต ิที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือมีประสบการณ๑ในด๎านดังกลําว ไมํน๎อยกวํา 5 ปี รวม 12 ทําน โดยไดต๎รวจสอบความ
สอดคล๎องของรูปแบบ ตามมาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการรํวมพัฒนามาตรฐานการประเมินทาง
การศึกษา (Joint  Committee  on  Standards  for  Educational Evaluation, 1994)   ด๎านการใช๎
ประโยชน๑ 7 ตัวบํงช้ี    ด๎านความเป็นไปได๎ 3 ตัวบํงช้ี ด๎านความเหมาะสม 8 ตัวบํงช้ี และด๎านความถูกต๎อง 12 
ตัวบํงช้ี  รวม 30 ตัวบํงช้ี  ได๎คําดชันีความสอดคล๎องในภาพรวม เทาํกับ 0.94 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ดัชนีความสอดคล๎อง ด๎านความเป็นไปได๎ เทํากับ 0.97  ด๎านความถูกต๎อง เทํากับ 0.96 ด๎านการใช๎
ประโยชน๑ เทํากับ 0.92 และดา๎นความเหมาะสม เทํากับ 0.90 ซึ่งคําดัชนีความสอดคล๎องที่ใช๎ได๎ต๎องมากกวําหรือ
เทํากับ 0.5 ขึ้นไป จึงถือได๎วํารูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มีคณุภาพตาม
มาตรฐาน ท้ังในภาพรวมและรายด๎าน 
 2. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรียน พบวํา 
  2.1 พลังการทํางานภายในตนเอง ของครู หลังการใช๎รูปแบบการนเิทศฯ สูงกวํากํอนการใช๎ 
อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมคีําเฉลี่ยพลังการทํางานภายในตนเองของครู หลังการใช๎รูปแบบ
การนิเทศฯ เทํากับ 161.22 คะแนน  คําเฉลี่ยพลังการทํางานภายในตนเองของครู กํอนการใช๎รูปแบบการนิเทศ
ฯ เทํากับ 110.82 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน แสดงวําในการทดลองใช๎รูปแบบการนเิทศฯ ทําให๎ครู
เกิดพลังใจพร๎อมที่จะปฏิบัติการวจิัยในช้ันเรียน ท่ีเป็นเชํนน้ีสืบเนื่องจาก ในลักษณะสําคญั 4 ขั้นตอน ของ
รูปแบบการนิเทศฯ ในขั้นที่ 2 ขั้นการอบรม (Training) เป็นขั้นของกระบวนการพัฒนา โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สาระที่ใช๎ในการพัฒนา สํวนหน่ึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสํงเสริมใหร๎ู๎จักและเข๎าใจตนเอง และการ
พัฒนาทีมงาน โดยใช๎วิทยากรที่มปีระสบการณ๑และมีความเชี่ยวชาญด๎านจติตป๓ญญาศึกษา จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยวิทยากรมีบคุลิกภาพท่ีเป็นกลัยาณมติรกับผู๎เขา๎รับการอบรม ทําให๎ครูเห็นคุณคําในตนเอง 
เกิดพลังใจท่ีจะมุํงมั่นในการทํางาน ให๎บรรลเุปูาหมาย 
  2.2 ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ สูง
กวํากํอนการใช๎ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 โดยมีคําเฉลีย่ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏบิัติการใน
ช้ันเรียนของครู หลังการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ เทํากับ 25.12 คะแนน คําเฉลี่ยความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู กํอนการใช๎รูปแบบการนิเทศฯ เทํากับ 17.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
แสดงวําในการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศฯ ทําให๎ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยปฏบิัติการใน
ช้ันเรียน เป็นอยํางดี ท่ีเป็นเชํนน้ีสบืเนื่องจาก สาระที่ใช๎ในการอบรม (Training)  สํวนหน่ึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรียน โดยมเีนื้อหาสาระยํอย ในเรื่อง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การวางแผนการวิจัยในช้ันเรียน การเก็บ
รวบรวมข๎อมลู การวิเคราะห๑ข๎อมลู การนําเสนอผลการวเิคราะห๑ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัยปฏบิัติการใน
ช้ันเรียน การประเมินและพัฒนาคณุภาพการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน โดยมรีศ.ดร.พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ ซึง่เป็นผู๎มี
ความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีนเป็นอยาํงดีมาเป็นวิทยากร  โดยวิทยากรจะเน๎นการ
ฝึกปฏิบัติ การเรียนรูร๎ํวมกัน และให๎ข๎อเสนอแนะกับผู๎เข๎ารับการอบรม อยํางเป็นกัลยาณมติร ทําให๎ครูมีพลัง
สมอง เกี่ยวกับความรู๎ ความเข๎าใจ การวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน พร๎อมที่จะมุํงมั่นในการปฏิบตัิการวจิัยในช้ัน
เรียน 
  2.3 ผลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู มีคณุภาพตั้งแตํระดับดีถึงดีมาก จํานวน 41 
เรื่อง จากท้ังหมด 50 เรื่อง  คิดเปน็ร๎อยละ 82.00 โดยมผีลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ระดับดีมาก 
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จํานวน 7 เรื่อง  ระดับดี จํานวน 34 เรื่อง และระดบัพอใช๎ จํานวน 9 เรื่อง รวม 50 เรื่อง  การปฏิบตักิารวิจัยใน
ช้ันเรียนของครู มีชํวงระยะเวลาในการดําเนินการเพียง 3 เดือน ในการเขียนรายงานผลการวิจยั จึงไมํเน๎นการ
เขียนรายงานการวิจัยแบบเป็นทางการ  แตํจะเน๎นการสะท๎อนผลการแก๎ป๓ญหาที่เกดิขึ้นตามสภาพจริงในช้ันเรียน 
โดยมีประเด็นการประเมินผลงาน ตามแนวคิดของ Kemmis (1988, อ๎างถึงใน สุวิมล วํองวาณิช, 2554)         
3 ประเด็น คือ 1) จะตรวจสอบวํา ครูมีการตัดสินใจที่สุขุมรอบคอบหรือไมํวําจะเลือกวิธีแก๎ป๓ญหาแบบใด        
2) กระบวนการสะท๎อนผลการวิจยัปฏิบัติการในช้ันเรียน มีความเขา๎ใจอยํางแท๎จริง หรือไมํ และ 3) ข๎อค๎นพบท่ี
เป็นจริง  มีความถูกต๎อง นําเชื่อถอื หรือไม ํ
  2.4 รูปแบบการนิเทศฯ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมินของคณะกรรมการรํวมพัฒนา
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา ด๎านการใช๎ประโยชน๑ ความเปน็ไปได๎ ความเหมาะสม และความถูกต๎อง ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด ( X =4.54 , S.D.=0.51) ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศฯ 
ดําเนินการโดยให๎ครู ที่เป็นกลุมํเปาูหมายในการทดลองใช๎รูปแบบการนิเทศฯนี้  ซึ่งถือวําเป็นผูม๎ีสํวนไดส๎ํวนเสยี 
ได๎ประเมินเชิงสรุปผลรวมของรูปแบบการนิเทศฯ เพื่อเป็นการตดัสนิคุณคําของรูปแบบการนิเทศฯ  สอดคล๎อง
กับแนวทางการประเมินอภิมานของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, and Shinkfield, 2007) และถ๎านาํคําเฉลีย่ 
4.54 ที่ได๎จากการประเมินมาเทียบสัดสํวนกับคะแนนเต็มของมาตรฐานการประเมินซึ่งมคีะแนนเต็ม 5 จะได๎คํา
สัดสํวนเทํากับ 0.91 ซึ่งอยูํในเกณฑ๑สูงมาก (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน๑, 2553) แสดงให๎เห็นวํา รูปแบบการนิเทศแบบ
เสรมิพลังครูนักวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียน ที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นน้ี มีคณุคําสูงมาก ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถนําไปใช๎ได๎
เป็นอยํางด ี 
  

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 การนํารูปแบบการนเิทศแบบเสริมพลังครูนักวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ไปใช๎ในโรงเรียน 
ควรดําเนินการทั้งโรงเรียน เพื่อรํวมแรงรํวมใจกัน ชํวยเหลือกันซึ่งกันและกัน ในการแก๎ป๓ญหาในช้ันเรยีน โดย
ดําเนินการไปพร๎อมๆกันอยํางเป็นระบบ ในภาวะการทํางานปกติของครู  
  1.2 ผู๎บรหิารโรงเรยีนจะต๎องให๎ความรํวมมือในการเสริมพลังเชิงบริหาร ปรับโครงสร๎างการ
ทํางานในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการทาํงานอยํางอิสระ ให๎อํานาจครูอยํางเต็มที่ในการทําหน๎าท่ีที่ได๎รับมอบหมาย 
  1.3 ศึกษานิเทศก๑ท่ีจะไปทําหน๎าท่ีในการโค๎ชจะต๎องมีความรอบรู๎ในเนื้อหาการวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียนเป็นอยํางดี ครูให๎การยอมรับและศรัทธา ช้ีแนะอยํางเป็นกัลยาณมติรให๎ครูมีขวัญกําลังใจในการพัฒนา
งานวิจัย   
  1.4 ในการสํงเสรมิที่จะให๎ครูทุกคน มีพลังใจ มีพลังสติป๓ญญา และมีพลังการปฏิบตัิการวิจยัใน
ช้ันเรียนได๎ประสบผลสําเร็จนั้น ในระยะแรก ควรเน๎นการวิจัยปฏิบัตกิารแบบไมํเป็นทางการกํอน แตํตอ๎ง
ดําเนินการอยาํงตํอเนื่องทกุภาคเรยีน เมื่อครูเกดิทักษะมีความชํานาญมากข้ึน การวิจัยปฏิบัติการแบบเป็น
ทางการ ก็ไมํใชํเรื่องยากสาํหรับครู 
  1.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดของโรงเรียน จะต๎องให๎การสํงเสริม 
สนับสนุนโรงเรยีนทุกโรง ให๎มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สะท๎อนผลงานการวจิัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน ใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกปี เพือ่ให๎เกิดความตํอเนื่องยั่งยืน 
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 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรทาํการวิจยั โดยศึกษาตอํวํา เมื่อนาํรูปแบบการนเิทศแบบเสริมพลังครูนกัวิจัยปฏิบตัิการในช้ัน
เรยีน ไปใช๎ในโรงเรยีนแล๎ว เกดิผลกระทบกบัโรงเรยีน นักเรียน ผูป๎กครอง และชุมชน อยาํงไร คณุภาพการศึกษาดีขึ้น
หรือไมํ  
  2.2 ควรทาํการวิจยั การนาํรปูแบบการนเิทศแบบเสริมพลังไปพัฒนาครูในเรือ่งอื่นๆ เชํนการจดัการ
เรยีนรู๎ทีเ่น๎นผู๎เรียนเปน็สาํคญั , การวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง , การสร๎างคลังข๎อสอบที่เน๎นการคดิ ฯลฯ 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อ (1) ศึกษาสภาพป๓จจุบันและวิเคราะห๑ ข๎อมูลพื้นฐานความสามารถในการคิดของ
ผู๎เรียนวิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา (2) ประเมินความต๎องการจําเป็น สํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ตํอจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา (3) สร๎างและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา  (4) ทดลองใช๎ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา และ (5) ประเมินผลการใช๎รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุํมตัวอยํางในการสอนจริง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัย
มงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 19 คน 
ซึ่งได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบกลุมํ โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยในการสุํม เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 
รูปแบบและคูํมือประกอบการใช๎รูปแบบ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการใช๎รูปแบบ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลคือคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคําทีแบบไมํอิสระ Priority Needs Index (PNI) และการวิเคราะห๑เนื้อหาผลการวิจัยพบวํา 1) สภาพ
ป๓จจุบันและวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานความสามารถในการคิดของผู๎เรียนวิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษาคะแนน
เฉลี่ยของสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา ด๎านคุณภาพผู๎เรียน สภาพที่เป็นจริงในป๓จจุบัน 
“What Is” โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( = 3.17) ด๎านการจัดการเรียนรู๎ สภาพที่เป็นจริงในป๓จจุบัน 
“What Is”  จากผลการตอบแบบสอบถามของครูผู๎สอน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( = 3.98)นํามาเป็น
ข๎อมูลในการรํางรูปแบบ 2) ประเมินความต๎องการจําเป็น ลําดับความสําคัญของความต๎องการจําเป็น คะแนน
เฉลี่ยและผลตํางของคําเฉลี่ยของสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาด๎านคุณภาพผู๎เรียนระหวําง 
สภาพที่เป็นจริงในป๓จจุบันกับ สภาพที่ต๎องการการสํงเสริม กําหนดโดยวิธี กําหนดโดยวิธี Priority Needs Index 
 
 

*หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                      **ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาํคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
                     ***ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาํคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ 
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 (PNI) ขนาดของความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ย (need) 7 ลําดับแรกคือทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการตีความ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปอ๎างอิง  ทักษะการสรุปยํอ เทํากับ 6.55, 6.36, 6.36, 5.87, 5.69 ให๎นํ้าหนกั 
ตํอข๎อร๎อยละ 7 ทักษะการแปลความ ทักษะการให๎เหตุผลมีคําเทํากับ 5.69, 4.89 ตามลําดับ  ให๎น้ําหนักตํอข๎อ
ร๎อยละ 6 สํวนท่ีเหลือให๎น้ําหนักตํอข๎อร๎อยละ 5 ด๎านการจัดการเรียนรู๎ ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โดยการฝึกฝนทักษะการคิดให๎ผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎สํงเสริมสมรรถนะในการคิดขั้นพื้นฐานสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เทํากับ 2.98 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของ
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษา มีช่ือวํา  “ IRASEA Model” มีองค๑ประกอบ คือ หลักการ จุดประสงค๑ สาระและ
กระบวนการ กิจกรรมและขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ และการวัดและประเมินผลมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ขั้นสร๎างความสนใจ (Interest) (2) ขั้นให๎สะท๎อนคิด  (Refection) (3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Activity) (4) ขั้น
นําไปสรุป (Summarize) (5) ขั้นวัดประเมิน (Evaluation) (6) ขั้นเชิญนําไปใช๎ (Apply) ซึ่งผลการประเมินของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน ตรวจรูปแบบและคูํมือ  การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริม
สมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา (IRASEA  Model) โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด มี
คําเฉลี่ย  4.85 จะได๎คําสัดสํวนเทํากับ 0.97 ซึ่งอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําการใช๎ประโยชน๑ 
(Utility) ความเป็นไปได๎ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) ความถูกต๎อง (Accuracy) ทุกด๎านอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด มีคําเฉลี่ย 4.84, 4.82, 4.85, 4.87 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษามีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎  4) ผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา มคีะแนนเฉลี่ยผลการสอบหลังเรียน
ของผู๎เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5). ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา หลังการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิด โดย
ภาพรวมผู๎เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.86 จะได๎คําสัดสํวนเทํากับ 0.97 
ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / สมรรถนะในการคิดของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study the current condition and analyze the basic 
data of science learners’ abilities in primary education, 2) to evaluate the needs to promote 
thinking competence towards science learning in primary education, 3) to construct and 
develop a science learning model enhancing thinking competence in primary education, 4) to 
try out the science learning model and 5) to evaluate science learning model enhancing 
thinking competence in primary education.  The samples obtained by Cluster Random 
Sampling (Trial Run) consisting of 19  fifth grade learners at Watchaimongkhol  Municipality 
School 2, Bangmulnak Municipality, Phichit province in the second semester of academic year 
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2013.  The data were collected by model and handbook for the model, Test on Thinking 
competence, satisfaction questionnaire and analyzed by mean, standard deviation, dependent  
statistics, Priority Needs Index (PNI) and content analysis. The findings were as follows: 1.  The 
current condition and the basic data analysis on thinking ability of the Science learning of  
primary school learners, their mean scores of the thinking competence of primary education 
on the learners’ quality found that the current condition “What is” overall was at a moderate 
level ( =3.17), in terms of learning aspect, the current condition “What is” from the 
teachers’ questionnaire overall was at a highest level ( =3.98) which resulted for a model 
construction.  2.  The needs assessment, the priority sequence of the needs, the mean scores 
and the variance of the mean scores of the thinking competence of primary school learners, 
the aspect of learners’ quality between the current condition and the promoting condition 
were designated by Priority Needs Index (PNI), size of the  mean score difference  (need)  in 
the first 7 orders were connecting skill, interpreting skill, observational skill, concluding skill, 
summarizing skill  were 6.55, 6.36, 6.36, 5.87, 5.69.  Giving the weight per item in 7% of the 
interpreting skill, the reasoning skill were 5.69, 4.89 respectively, giving the weight per item in 
6% and the rest in 5%.  In terms of learning management, the first order was learning activity 
management by skill training in learners’ thinking according to the learning standard enhancing 
thinking competence of science learning strand was 2.98.  3. Science learning model 
enhancing thinking competence of primary education learners entitled “IRSEA Model” 
comprised principles, objectives, strand and process, activity and science learning procedure, 
measurement and evaluation with 6 steps as follows: 1. Interest constructing, 2 Reflection, 3. 
Activity, 4. Summarizing, 5. Evaluation, and 6. Application.  All the steps have been assessed 
by 11 experts and it was found that overall it was at a highest level ( =4.85) with a ratio of 
0.97 which was at a highest level.  When considering by items, it was found that the utility was 
at a highest level with mean of 4.84, the feasibility was a highest level with mean of 4.82, the 
propriety was at a highest level with mean of 4.85, the accuracy was at a highest level with 
mean of 4.87 which were higher than the criterion significantly different at .05 level.  And the 
evaluative result of the science learning model enhancing thinking competence of the primary 
education learners was higher than the designated criterion of 80/80.  4.  The result of science 
learning model enhancing thinking competence of primary school learners found that the 
mean scores of post learning test were higher than prior learning test significantly different at 
.05 level.   5.  The result of the satisfaction assessment of the primary education learners after 
using the science learning model enhancing thinking competence overall found that the 
learners’ satisfaction scores were at a highest level with mean score of 4.86 and with the ratio 
of 0.97 which was higher than the criterion significantly different at .05 level. 
 

keywords: science learning model / thinking competence of primary school learners 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การคิดเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งตํอการดําเนินชีวิตของมนุษย๑ไมํวําจะเป็นการทํางาน การเรียน การคิดจึง
เป็นสมรรถภาพทางสมองที่มีความสําคัญและมีคุณคําตํอชีวิตโดยตรง ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 (และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 24 หมวด 4 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 
มาตรา 27 (2) และมาตรา 30 วําให๎สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
สํงเสริมให๎ผู๎สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนในแตํละระดับการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2542. หน๎า 4,7-9,12)  
 การวิจัย และติดตามประเมินผลการใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ผํานมา 
พบวําผลการศึกษาได๎สะท๎อน ให๎เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นป๓ญหา ฉะนั้นการให๎การศึกษาที่สอดคล๎องกับเปูาหมายจึง
ต๎องให๎นักเรียนสามารถใช๎ความรู๎ในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห๑ และแก๎ป๓ญหาได๎ เพื่อให๎มีศักยภาพในการ
แขํงขันในอนาคต (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี. (2551). 
หน๎า 1) สอดคล๎องกับ ทิศนา แขมมณี (2544) และวัชรา เลําเรียนดี (2555) มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวํา 
การสอนเด็กให๎คิดเป็น ยํอมมีความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง แตํไมํใชํเรื่องงําย ท้ังทักษะการคิดและกระบวนการคิดเป็น
นามธรรม ผู๎สอนต๎องคิดกิจกรรมที่ยากให๎เป็นกิจกรรมที่งํายขึ้น มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ได๎เข๎าใจมากขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นการสอนวิทยาศาสตร๑ที่ดี จะต๎องปลูกฝ๓ง
ทักษะการคิด ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถในทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร๑  ซึ่งแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติป๓ญญาของเพียเจท๑ เชื่อวําความสามารถทางสมอง มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได๎โดยอาศัยข๎อมูล ที่เป็น ตัวปูอน
เพื่อให๎บุคคลจัดกระทํากับข๎อมูลตามกระบวนการที่เป็นระบบของกระบวนการคิด  จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎น 
ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดวํา การกระตุ๎นให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝกึฝนการคิดตามลาํดับขั้นตอน ด๎วยวิธีการที่เหมาะสมแลว๎ 
เชือ่วําจะสามารถฝึกและพัฒนาการคิดไปในทิศทางที่ต๎องการได๎ (มนตรี แย๎มกสิการ. 2546. หน๎า 7)   
  จากการที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษา วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เอกสาร และสอบถามข๎อมูลเชิงประจักษ๑ จากผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง แล๎วพบวํา สมรรถนะที่สําคัญที่สุด และควรสํงเสริมมากที่สดุ สําหรับการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ คือ
การใช๎ทักษะการคิดที่เป็นแกน เพราะเป็นการทํางานของสมอง ฉะนั้นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑ สมรรถนะใน
การคิด จึงเป็นสิ่งที่ขาดไมํได๎ และพบวําการจัดการเรียนการสอนเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว แม๎
จะเช่ือวําเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแล๎ว ก็อาจจะไมํสอดคล๎อง กับความแตกตํางของผู๎เรียน  และบริบทที่ตํางกัน 
(นรินทร๑  สังข๑รักษา. 2555 หน๎า 119) ซึ่งการจัดการเรียนการสอน ถ๎าครูใช๎วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการ
เรียนของนักเรียนแล๎วจะทําให๎การเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  และคงทนยั่งยืน (กองวิจัย
ทางการศึกษา และคณะ. 2543 หน๎า 8)  
  ผู๎วิจัยจึงสนใจสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ฯ ขึ้นจากการสังเคราะห๑งานวิจัย 
สังเคราะห๑รูปแบบการสอน วิเคราะห๑วิธีการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู๎ จิตวิทยาการเรียนรู๎ บน
พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีที่เน๎นพัฒนาการด๎านการคิดเป็นฐาน ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร๑ ประยุกต๑ใช๎ 3 ทฤษฎี
และ 1 แนวคิด 1 กระบวนการ ดังนี้ 1.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติป๓ญญาของเพียเจท๑ 2.ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบ
ค๎นพบของบรูเนอร๑ 3.ทฤษฎีการเรียนรู๎ของกาเยํ 4.แนวคิดสรรคนิยม มาผสมผสานวิธีกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ บนพื้นฐานการสนองตอบความสนใจของผู๎เรียนที่แตกตํางกันและสอดคล๎องสัมพันธ๑กับมาตรฐาน
การเรียนรู๎ พัฒนาให๎เป็นรูปแบบวิธีการสอนใหมํๆ ที่ทันสมัยตํอวงการศึกษา ที่การเรียนการสอนกับกิจกรรมการ
ใช๎ป๓ญญา มีความสัมพันธ๑กัน เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือฝึกฝนทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการ
คิด ซึ่งจะสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให๎ผลการวิจัยเป็นไปตามกรอบการวิจัยและครอบคลุมเปูาหมายผู๎วิจัยได๎กําหนด
จุดมุํงหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา และมีวัตถุประสงค๑เฉพาะดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาสภาพป๓จจุบันและวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐาน ความสามารถในการคิดของผู๎เรียน
วิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา 
 2. เพื่อประเมินความต๎องการจําเป็น เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนตํอจัดการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา  
 3. เพื่อสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสงํเสริมสมรรถนะในการคิดของ
ผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา 
 4. เพื่อทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา 
 5. เพื่อประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคดิของ
ผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษามีคุณภาพสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. สมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนโดยใช๎รูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการประเมินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของ
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมสมรรถนะใน
การคิดของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
 1. ประชากร คือ ครูที่ทําหน๎าท่ีสอน ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนเทศบาลเมือง สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กลุํมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที่ 18 จํานวน 7 เทศบาล จํานวน 20 โรงเรียน 
จํานวนครู 666 คน  
 2. กลุํมตัวอยําง คือ ครู กลุมํจังหวดัการศึกษาท๎องถิ่นที่ 18 จํานวน 7 เทศบาล จํานวน 20 
โรงเรียน ไดม๎าโดยการเลือกแบบเจาะจง วําเป็นครผูู๎สอนวิทยาศาสตร๑ จํานวน 21 คน ในปีการศึกษา 
2556  
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 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํแบบบันทึกข๎อมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม
สภาพป๓จจุบันและวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความสามารถในการคิด ของผู๎เรียนวิทยาศาสตร๑ระดับ
ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นครูผู๎สอนวิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
  จากบันทึกเอกสาร, งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง, สอบถามครูทําหน๎าที่สอนสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ระดับ
ประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลเมือง กลุํมจังหวัดการศึกษาท๎องถิ่นที ่18 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 7 
เทศบาล จํานวน 20 โรงเรยีน สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นกระทรวงมหาดไทย จํานวน 21 คน 
เป็นผู๎ตอบ 
  การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป ข๎อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ของครู
ประถมศึกษาใช๎คําร๎อยละ (%) วิเคราะห๑ข๎อมลูพื้นฐานโดยใช๎คําเฉลีย่ ( ) และสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ใช๎เทคนิคการจัดลําดับสําหรับข๎อมูล ความต๎องการจําเป็นตามโมเดลความตาํง (discrepancy model) โดย 
Priority Needs Index (PNI) (สุวิมล วํองวาณิช : 276-278) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะใน
การคิดของผู้เรียนระดับประถมศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 สํวนท่ี 1 การยกรํางรูปแบบและราํงคูํมือประกอบการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อ
สํงเสริมสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาจากผลการวิจัยจากข้ันตอนท่ี 1  
 สํวนท่ี 2 การตรวจสอบรํางรูปแบบและราํงคูํมือประกอบการใช๎รูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกําหนดคณุสมบัติวําเป็น
อาจารย๑ในมหาวิทยาลัย หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมี
ตําแหนํงทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย๑จํานวน 11 คน ซึ่งมีความเช่ียวชาญด๎าน สถิติ วิจัย การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา จํานวน 4 คน  ด๎านหลักสตูรและการสอน / วทิยาศาสตร๑ จํานวน 5 คน ด๎านการคิด และ
จิตวิทยาการเรียนรู๎ จํานวน 2 คน 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑ (Interview) สําหรบัสัมภาษณ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
 สัมภาษณ๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ จากประเดน็ในแบบสัมภาษณ๑ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
 นําผลการตอบแบบสัมภาษณ๑ (Interview) ความความคิดเห็น จากผูท๎รงคุณวุฒิมาประเมินผล มา
ปรับปรุงเขียนรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสรมิสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา และเพิ่มเติมประเดน็ในแบบสอบถาม 
 สํวนท่ี 3 การตรวจสอบมาตรฐานการใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม ความถูกต๎อง ของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา 
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  สํวนท่ี 4 การตรวจสอบมาตรฐานการใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม ความถูกต๎อง ของ
คูํมือประกอบการใช๎รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมลูที่ใช๎ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิ กลุมํเดิม จํานวน 11 คน 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลขั้นตอนน้ี ได๎แกํแบบสอบถามมาตรฐานการการประเมิน
การศึกษา 4 มาตรฐาน จํานวน 30 เกณฑ๑ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลูผู๎วิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมข๎อมลูด๎วยตนเอง,เก็บทางไปรษณยี๑และ
อินเทอร๑เน็ต ผํานอีเมล๑ จาํนวน 11 ฉบับ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
 ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกีย่วกับ การใช๎ประโยชน๑ ความเป็นไปได๎ ความเหมาะสม ความ
ถูกต๎อง ของรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผูเ๎รียนระดับ
ประถมศึกษา วิเคราะห๑โดยการคํานวณหาคําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ความแตกตําง
ด๎วยสถิติทดสอบท ี(t-test One-Sample Test) 
 สํวนท่ี 5 การประเมินหาประสิทธิภาพของ ตามเกณฑ๑ 80 / 80 รูปแบบการจัดการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง   
 นักเรียนท่ีไมํใชํกลุํมตัวอยํางประสทิธิภาพ (E1/ E2) (Try out) แบบเดีย่ว (1:1) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5/4 จํานวน 3 คน แบบกลุํม (1:10) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 จํานวน 10 คน , 
แบบกลุํมใหญํ (1:100) ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5/4 จํานวน 21 คน 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  รูปแบบและคูํมือประกอบการใช๎รปูแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการ
คิดของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
  ทดลองใช๎แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุํม (1:10),แบบกลุํมใหญํ (1:100)  
 การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
  คะแนนรวมเฉลี่ยร๎อยละของนักเรยีนระหวํางเรียน และคะแนนรวมเฉลี่ยร๎อยละของนักเรยีนทดสอบ
หลังเรียน (Try out) แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุํม (1:10) ,แบบกลุํมใหญํ (1:100) (ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑, 2548, : 
496-498) 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการคิด
ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
  1. ประชากร คือ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลทีใ่ช๎ในการวิจัยในข้ันตอนน้ี ได๎แกํ นักเรียนประถมศึกษา 
  2. กลุํมตัวอยําง คือ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมลูที่ใช๎ในการวิจัยในข้ันตอนน้ี ได๎แกํ นักเรียนกลุมํตัวอยํางใน
การสอนจริง (Trial Run) ผู๎วิจัยเปน็ครูผูส๎อนวิทยาศาสตร๑ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด๎วยตนเอง นักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จํานวน 1 ห๎อง จํานวน 19 คน ซึ่งได๎มาโดยการสุํมตัวอยํางแบบเป็นกลุํม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยในการสุํม (เกียรตสิุดา ศรสีุข หน๎า 63) ขั้นตอนนี้ใช๎วิธีการวิจัย
เชิงทดลอง (experimental research) โดยใช๎แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎แบํงการสร๎างเครื่องมือวิจัยออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. เครื่องมือทดลอง ท่ีสร๎างและพัฒนาจากขั้นตอนท่ี 2 ได๎แกํ  
  1.1 รูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
  1.2.คูํมือประกอบการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิด
ของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
 2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แก ํ
  แบบวัดความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หนํวยการ
เรียนรู๎ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ประกอบด๎วยข๎อสอบจํานวน 30 ข๎อ 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
 1. ประเมินผลการวัดสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนกํอนการจัดการเรียนรู๎  
 2. การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา ที่ผํานการตรวจสอบคุณภาพจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ตามขั้นตอนท่ี 2 โดยทดลองใช๎สอนจริง (Trial 
Run) หนํวยการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน จํานวน 18 ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 3. ประเมินผลการวัดสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนหลังเรียนการจัดการเรียนรู๎ 
 การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
 ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกีย่วกับ สมรรถนะในการคดิของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา หลังจาก
เรียนด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
วิเคราะห๑โดยการคํานวณหาคําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถติิทดสอบท ี(t – test) 
แบบ Dependent 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ในการคิดของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
  กลุํมผู๎ให๎ข๎อมลูที่ใช๎ในการวิจัยในข้ันตอนน้ี เป็นกลุํมตัวอยํางในการสอนจริง (Trial Run) โดยใช๎
รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา จํานวน  
19 คน 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 แบบสอบถามความความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะใน
การคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข๎อมลู 
 ประเมินความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพือ่สํงเสรมิสมรรถนะในการคดิของ
ผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาหลังเรียน 



 

 

  

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 
55 

 การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
  ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกีย่วกับ ความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียนประถมศกึษาหลัง
เรียนวิเคราะห๑โดยการคํานวณหาคําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ความแตกตาํงดว๎ยสถิติ
ทดสอบท ี(t-test One-Sample Test) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา เป็นงานวิจัยลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) สรุปผลได๎ดังนี้ 

1. สภาพป๓จจุบันและวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานความสามารถในการคดิของผู๎เรียนวิทยาศาสตร๑ระดับ
ประถมศึกษาคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา ดา๎นคุณภาพผูเ๎รียน สภาพท่ี
เป็นจริงในป๓จจุบัน “What Is” โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( = 3.17, S.D. = 0.64) ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ สภาพที่เป็นจริงในป๓จจุบัน “What Is” จากผลการตอบแบบสอบถามของครูผูส๎อน โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก ( = 3.98, S.D. =  0.67) นํามาเป็นข๎อมูลในการรํางรูปแบบ  

2. ประเมินความต๎องการจําเป็น ลาํดับความสําคัญของความต๎องการจําเป็น คะแนนเฉลีย่และผลตําง
ของคําเฉลี่ยของสมรรถนะในการคิดของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษาด๎านคุณภาพผูเ๎รียนระหวํางสภาพที่เป็นจริงใน
ป๓จจุบันกับ สภาพท่ีต๎องการการสงํเสริม กําหนดโดยวิธี กําหนดโดยวิธี Priority Needs Index (PNI) ขนาดของ
ความแตกตํางของคะแนนเฉลี่ย (need) 7 ลําดับแรกคือข๎อ 14 ทักษะการเชื่อมโยง ข๎อ 13 ทักษะการตีความ ข๎อ 
1 ทักษะการสังเกต ข๎อ 16 ทักษะการสรุปอ๎างอิง ข๎อ 15 ทักษะการสรุปยํอ เทํากับ 6.55,  6.36, 6.36, 5.87, 
5.69 ให๎นํ้าหนักตํอข๎อร๎อยละ 7 ข๎อ 12 ทักษะการแปลความ ข๎อ 17 ทักษะการให๎เหตผุลมีคําเทํากับ 5.69, 4.89 
ตามลาํดับ  ให๎น้ําหนักตํอข๎อร๎อยละ 6 สํวนท่ีเหลือให๎น้ําหนักตํอข๎อรอ๎ยละ 5 ด๎านการจัดการเรียนรู๎ ลําดับแรก
คือข๎อ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยการฝึกฝนทักษะการคิดให๎ผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎สํงเสริม
สมรรถนะในการคดิขั้นพ้ืนฐานสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เทํากับ 2.98  

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีชื่อวํา  “ IRASEA Model” มีองค๑ประกอบ คือ หลักการ จุดประสงค๑ สาระและกระบวนการ 
กิจกรรมและขั้นตอนการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ และการวัดและประเมินผลมี 6 ข้ันตอน ดังนี ้(1) ขั้นสร๎าง
ความสนใจ (Interest) 1.1 เร๎าความสนใจ 1.2 บอกวัตถุประสงค๑(2) ขั้นให๎สะท๎อนคิด  (Refection) 2.1 ทบทวน
ความรู๎เดิม / Pre-test (3) ขัน้ปฏิบัติกิจกรรม(Activity) 3.1 เสนอความรู๎ใหมํ 3.2 กระบวนการกลุํม 3.3 
กระบวนการคดิ 3.4 อภิปราย (4) ขั้นนําไปสรุป (Summarize) 4.1 สรุปผลที่ได๎จากการเรียนรู๎ (5) ขั้นวัด
ประเมิน (Evaluation) 5.1 ประเมินความรู๎ใหมํ post-test (6) ขั้นเชิญนําไปใช๎ (Apply) 6.1 นําความรู๎ที่ไดร๎ับ
ไปประยุกต๑ใช๎ 
  3.1 ผลการประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน ประเมินรูปแบบและคูํมือประกอบการใช๎
รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา (IRASEA  
Model) โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.85, S.D.= 0.43)  จะไดค๎ําสดัสํวนเทํากับ 0.97 ซึ่งอยูํใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดา๎นพบวําการใช๎ประโยชน๑ (Utility) อยูํในระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D. = 
0.40) ความเป็นไปได๎ (Feasibility) อยูํในระดับมากที่สดุ ( = 4.82, S.D.= 0.39) ความเหมาะสม (Propriety) 
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อยูํในระดับมากท่ีสุด ( = 4.85, S.D. = 0.58)  ความถูกต๎อง (Accuracy) อยูํในระดับมากท่ีสดุ ( = 4.87, 
S.D.= 0.34) ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ .05  

   3.2 ประเมินหาประสิทธิภาพของ ตามเกณฑ๑ 80 / 80 รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา กับนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางเพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 (E1 / E2) ได๎คําประสิทธิภาพของรูปแบบแบบเดี่ยว 1:1 เทํากับ 67.78/66.67 ซึ่ง
ต่ํากวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎, แบบกลุํม 1: 10 เทํากับ 76.75 /72.67 ซึ่งยังต่ํากวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎นําไปปรับปรุงแบบกลุํม
ใหญํหรือการทดลองภาคสนาม 1: 100 เทํากับ 82.43 /80.48 สูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนดไว๎ 

ซึ่งผลการประเมินท้ัง 2 ข๎อดังกลําวข๎างต๎นเป็นหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําผลการประเมิน
รูปแบบผํานมาตรฐานทําให๎รูปแบบมีคุณภาพซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 1     
 4. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษาพบวํา การทดสอบกํอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
18.47 คะแนน และ 25.63 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอนและหลังเรียน พบวํา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 2 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจตอํรูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะใน
การคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา ตามความคดิเห็นของนักเรยีนประถมศึกษา ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎เรยีน ได๎คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.86 คะแนน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.50 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑อยํางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ .05 ซึ่งผลการประเมิน ข๎อดังกลําวข๎างต๎นเป็นหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําผลการ
ประเมินรูปแบบผํานมาตรฐานทําให๎รูปแบบมีคณุภาพซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 3 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การศึกษาสภาพป๓ญหาและประเมินความต๎องการจําเป็นในการสงํเสริมสมรรถนะในการคิดของ
ผู๎เรยีนตํอการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา ผลการแสดงลําดับความสําคญัของความต๎องการ
จําเป็น คะแนนเฉลี่ยและผลตํางของคําเฉลี่ยของสมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับ ประถมศึกษาดา๎น คุณภาพ
ผู๎เรยีนระหวํางสภาพที่เป็นจริงในป๓จจุบันกับสภาพท่ีต๎องการการสํงเสรมิ กําหนดโดยวิธี กําหนดโดยวธิี Priority 
Needs Index (PNI) ด๎านคุณภาพผู๎เรยีนทักษะการเช่ือมโยงมีความตอ๎งการจําเป็นสูงท่ีสดุ 4.41 ทักษะการคัดแยก 
มีความต๎องการจาํเป็นต่าํที่สุด 1.21 ด๎านการจัดการเรยีนรู๎ ทํานจัดกจิกรรมการเรียนรูโ๎ดยการฝึกฝนทักษะการ
คิดให๎ผู๎เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความต๎องการจําเป็นสูงที่สุด 2.55 กํอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทาํนแจ๎ง
วัตถุประสงค๑ของบทเรียนให๎ผูเ๎รียนทราบเป็นการชํวยใหผ๎ู๎เรยีนได๎รบัรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความต๎องการ
จําเป็นต่ําทีสุ่ด 1.08 ซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของชนสิทธิ์  สิทธ์ิสูงเนิน (2553 หน๎า 271) การพัฒนารูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ของอาจารย๑ในศูนย๑เรียนรู๎โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ผลการวิเคราะห๑สภาพและความ
ต๎องการการจดักระบวนการเรียนรู๎ของอาจารย๑ในศูนย๑เรียนรู ๎โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ควรไดร๎ับการพัฒนาม ี
4 ด๎าน ได๎แก ํ1) ด๎านเทคนิคและวธิีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 2) ด๎านการใช๎สื่อและแหลํงการเรียนรู ๎3) ด๎านการ
วัดและประเมินผลการจดักระบวนการเรยีนรู ๎และ 4) ด๎านจิตวิทยาการเรยีนรูผ๎ู๎ใหญํ  
  ผู๎วิจัยจึงนํามาเป็นข๎อมูลในการรํางรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะใน
การคิดของผู๎เรียนระดับประถมศึกษา (IRASEA Model) โดยมี 6 ข้ันตอน ดังนี ้1. ข้ันสร๎างความสนใจ (Interest) 
2. ขั้นให๎สะท๎อนคิด  (Refection) 3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Activity) 4. ขั้นนําไปสรุป (Summarize) 5. ขั้นวัด
ประเมิน (Evaluation) 6. ข้ันเชิญนําไปใช๎ (Apply) จาก 6 ขั้นตอน ดังกลําวนําผลการวิจยัที่ไดส๎ังเคราะห๑รํวมกับ
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เอกสารแนวคดิ รูปแบบการเรยีนรู๎ ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน๑ (Concept  Attainment 
Model) 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิของกานเย(Gagné’s Instructional Model) 3. รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการนาํเสนอมโนทัศน๑กว๎างลํวงหน๎า (Advance Organizer Model) 4. รูปแบบการเรียนการ
สอนเน๎นความจาํ (Memory Model) 5. รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช๎ผังกราฟิก (Graphic Organizer 
Instructional Model) โจนส๑ และคณะ (1989: 20-25) 6. รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช๎ผังกราฟิกของคล๎าก 
(Clark, 1991: 526-534) 7. รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช๎ผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional 
Model) จอยส๑และคณะ (Joyce et al, 1992: 159-161)8. รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช๎ผังกราฟกิ ของสุ
ปรียา ตันสกุล 9. รูปแบบการสอนแบบอนุมาน (ฮิลดา ทาบา) 10. รูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (ซัซ
แมน) 11. รูปแบบการผสมผสานระหวํางวัฏจักรการเรยีนรู๎ กับสสวท.12. รูปแบบการเรยีนการสอนของ (คิบ
เลอร๑) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กิตติคม คาวีรตัน๑ (2553 หน๎า 223) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช๎
กรณีศึกษาทางศาสตร๑การเรียนการสอนเพื่อสํงเสรมิความสามารถดา๎นการคิดอยํางมีวจิารณญาณของนักศึกษา
วิชาชีพครู พบวํา องค๑ประกอบของรูปแบบ 3 องค๑ประกอบ ได๎แกํ องค๑ประกอบแรก คือ หลักการและ
วัตถุประสงค๑ หลักการ คือ การเรยีนรู๎เชิงประสบการณ๑ชํวยให๎ผูเ๎รียนเกิดการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง เป็นการ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพื่อนําไปสูํการสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํ ซึ่งสอดคลอ๎งกับงานวิจัยของปรณัฐ กิจรุํงเรอืง (2553 
หน๎า 199) การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช๎กรณีศึกษาทางศาสตร๑การเรยีนการสอนเพื่อสํงเสริมความสามารถ
ด๎านการคดิอยํางมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู 1. รูปแบบทีพ่ัฒนาขึ้นมีชื่อวํารูปแบบการสอนพีซีเอสเอส
ซี (PCSSC Model) มีองค๑ประกอบของรูปแบบ 4 องค๑ประกอบ ไดแ๎กํ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) 
วัตถุประสงค๑ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการเรยีนการสอนซึ่งประกอบด๎วยกระบวนการเรียนการสอน 5 
ขั้นตอน ได๎แกํ ข้ันเตรียมการเรยีนรู๎ (Preparation) ขั้นนําสูํกรณศีึกษา (Case Presentation) ขั้นสรรค๑หา
วิธีการแก๎ไข (Selection of Solution) ขั้นแบํงป๓นประสบการณ๑ (Sharing with Group) และขั้นสืบสานสร๎าง
ความรู๎ใหม ํ(Construction for New Knowledge) และ 4) เงื่อนไขของการนารูปแบบการสอนไปใช๎ โดยมผีล
การประเมินรปูแบบจากผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คน ตามมาตรฐานการประเมินของ คณะกรรมการรํวมพฒันา
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา คะแนนเฉลี่ยรายด๎านได๎ผลดังนี้ การใช๎ประโยชน๑ (Utility) มีคํา 4.84  ด๎าน
ความเป็นไปได๎ (Feasibility) 4.91 ด๎านความเหมาะสม (Propriety) 4.91 และด๎านความถูกต๎อง (Accuracy) 
เทํากับ 4.87 และผลการประเมินรูปแบบรวมเฉลี่ย 4.85 เพื่อเป็นการตัดสินคณุคําของรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎ฯ 
สอดคล๎องกับแนวทางการประเมินรูปแบบของ สตัฟเฟิลบมี (Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J.  2007) 
และถ๎านําคําเฉลี่ย 4.85 ที่ได๎จากการประเมินมาเทียบสดัสํวนกับคะแนนเต็มของมาตรฐานการประเมินซึ่งมี
คะแนนเตม็ 5 จะได๎คาํสดัสํวนเทํากับ 0.97 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน๑, 2553,ไมํปรากฏเลขหน๎า) ผู๎วิจัยนํามา
เปรียบเทยีบกับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 ของคะแนนเต็มพบวําสูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให๎เห็น
วํารูปแบบท่ีผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นมคีณุคําสูงมากผู๎เกีย่วข๎องสามารถนําไปใช๎ได๎เป็นอยาํงดี และเมื่อผู๎วิจยันํารูปแบบ
การจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพือ่สํงเสรมิสมรรถนะในการคดิของผู๎เรยีนระดับประถมศึกษา ประเมนิหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80 / 80 กับนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางเพือ่หาประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ได๎คํา
ประสิทธิภาพของรูปแบบแบบเดี่ยว 1:1 เทํากับ 67.92 /69.17, แบบกลุํม 1 : 10 เทํากับ 76.75 /74.58 ซึ่งยังต่ํา
กวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ นําไปปรับปรุงทดลองภาคสนาม 1: 100 ได๎เทํากับ 82.43 /80.48 สูงกวําเกณฑ๑เกณฑ๑ 80 / 80 
ซึ่งเป็นหลักการทีย่อมรับกันโดยทัว่ไปวําผลการประเมินรูปแบบผํานมาตรฐานทําใหร๎ูปแบบมีคณุภาพ ทั้งใน
ภาพรวมและรายด๎าน ประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
รูปแบบการจดัการเรียนรู๎ ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นอยํางเป็นระบบ ตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ผํานการ
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ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ๎ชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน ไดผ๎ลการประเมนิ โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสดุ มีคําเฉลีย่ 
( ) = 4.85 และสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) .= 0.43 ซึ่งแสดงวํารูปแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู๎ (IRASEA 
Model) ที่พัฒนาขึ้นมีการใช๎ประโยชน๑ มีความเป็นไปไดม๎ี ความเหมาะสม มคีวามถูกต๎อง ในการนําไปใช๎ใน
สถานการณ๑จริงและเมื่อนําไปทดลองใช๎ก็พบวํารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่
กําหนด ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ จอยซ๑ และเวลล๑ (Joyce and Weil, 2009, p 6) ที่วําการเรียนการสอนที่
เป็นระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร๎างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการทดลองใช๎รูปแบบการจดัการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษาพบวํา การทดสอบกํอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
18.47 คะแนน และ 25.63 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอนและหลังเรียน พบวํา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 2 และสอดคล๎องกับงานวิจัยของจิราภรณ๑ พิมใจใส (2553 หน๎า 218) ผลการ
เปรียบเทยีบความสามารถในการเรียนรู๎ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด๎วยรูปแบบการเรยีนการสอนตามทฤษฎี
การสร๎างความรู๎ กับนักศึกษาพยาบาลที่เรยีนด๎วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ พบวํานักศึกษาพยาบาลกลุมํ
ทดลองมีความสามารถในการเรียนรู๎หลังเรียนสูงกวํากลุํมควบคมุ อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 3. ผลการประเมินการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของ
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษา สูงกวําเกณฑ๑  
   3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริม
สมรรถนะในการคดิของผู๎เรียนระดับประถมศึกษาตามความคดิเห็นของนักเรียนประถมศึกษา ผลการประเมิน
รวมเฉลี่ย 4.86 เพื่อเป็นการตัดสินคุณคําของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ สอดคล๎องกับแนวทางการประเมิน
รูปแบบของ สตัฟเฟิลบมี (Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, A.J.  2007) และถ๎านําคําเฉลี่ย 4.86 ที่ได๎จาก
การประเมินมาเทียบสดัสํวนกับคะแนนเต็มของมาตรฐานการประเมินซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 จะได๎คําสัดสํวนเทํากับ 
0.97 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน๑, 2553,ไมํปรากฏเลขหน๎า) ผู๎วิจยันํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 ของคะแนน
เต็มพบวําสูงกวําเกณฑ๑อยาํงมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .05 ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานการวิจัยข๎อที่ 3 แสดงให๎เห็นวํา 
รูปแบบที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นน้ี มีคณุคําสูงมาก ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถนําไปใช๎ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ สุวัฒน๑ชัย จันทร๑เฮง (2553 หน๎า 152) การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานสําหรับครูผูฝ๎ึก
นักศึกษาพิการทางสายตาเพื่อพัฒนาทักษะด๎านการทําความคุ๎นเคยกับสภาพแวดล๎อมและการเคลื่อนไหว ความ
พึงพอใจของครูผู๎ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตาพึงพอใจตํอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน สําหรบัครูผูฝ๎ึก
นักศึกษาพิการทางสายตาด๎านทักษะด๎านการทําความคุ๎นเคยกับสภาพแวดล๎อมและการเคลื่อนไหวโดยรวมซึ่งอยูํ
ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54) ซึ่งถือวํา ครูผูฝ๎ึกนักศึกษาพิการทางสายตา มีความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
แบบผสมผสานในรูปแบบการฝึกอบรมดังกลาํวอยูํในเกณฑ๑ “ พึงพอใจมาก ”  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. กํอนนํารูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสริมสมรรถนะในการคิดของผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา (IRASEA Model) นี้ไปใช๎ ผู๎สอนจะต๎องศึกษาทําความเข๎าใจกับทุกองค๑ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะองค๑ประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช๎  ป๓จจัยที่เอื้อตํอการเรียนรู๎และป๓จจัย
สนับสนุนในเรื่องที่ครูผู๎สอนต๎องเตรียมความพร๎อมกํอนนํารูปแบบไปใช๎   ผู๎สอนต๎องศึกษาทําความเข๎าใจ
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องค๑ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตํางๆ ทุกขั้นตอน พร๎อมทั้งทําความเข๎าใจกับผู๎เรียน 
ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจองค๑ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตํางๆทุกข้ันตอน   
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป  
  1. ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อสํงเสรมิสมรรถนะในการ
คิดเพื่อสํงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และการคิดขั้นสูง 
  2. ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชาเพื่อ
สํงเสริมความสามารถในการคดิและบูรณาการกับสาระอื่นๆ 
  3. ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อสํงเสริมทักษะตํางๆ ในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มขึ้นเชํน ทักษะการคิดสร๎างสรรค๑ ทักษะการทํางานเป็นทีม 
  4. ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎ทีส่ํงเสริมทักษะการคิดที่เน๎นความ
แตกตํางของผู๎เรยีน เชํนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ควรเสริมคณุธรรมและทักษะชีวิตเข๎าไปในกิจกรรมการ
เรียนรู๎ โดยให๎เหมาะสมกับวยั 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  2) เพื่อ
เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎคีอนสตรัคติ
วิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  3) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจดัการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรคัติ
วิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 กลุํม
ตัวอยําง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรยีนสะพานเลือกวทิยาคม ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 19 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ จํานวน 3 ชุด มีประสิทธิภาพเทํากับ 
82.67/81.11 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คํา IOC อยูํระหวําง 0.60 – 1.00 คําความยากงําย (p) 
ระหวําง 0.60 – 0.80 คําอํานาจจําแนก (b) ระหวําง 0.20 – 0.80 และคําความเช่ือมั่น 0.87 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียน คํา IOC อยูํระหวาํง 0.80 – 1.00 สถิติทีใ่ช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมลู ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( ) 
คําร๎อยละ สํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคําที (t-test ) แบบ Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบวํา 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่สร๎างขึ้นมีคําเทํากับ 
82.47/81.05 สูงกวําเกณฑ๑ 80/80  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการเรยีน 
ด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสงัคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษาโลโก  สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด๎วยชุดกจิกรรมการเรียนรู๎ ตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑  
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก อยูํในระดับมาก ( X = 4.47) 
 
 
 

 *นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
                        **ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจํา มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
                       ***ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจํา มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

64 

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / เครือข่ายสังคมออนไลน ์ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) to investigate the efficiency of the Development of 
Social Network Learning Activities Based on Constructivist the on the network entitled  Logo 
Language Program writing for Matthayomsuksa 3 Students, 2) to compare the achievement 
before and after classes that used the Development of Social Network Learning Activities 
Based on Constructivist, 3) to investigate students’ satisfaction towards the Development of 
Social  Network  Learning Activities  Based on Constructivist on  the Logo Language Program 
writing. The samples were 19 students obtained from Matthayomsuksa 3 studying in the 
second semester of the academic year 2013 at Sapanluakwittayakom School. The research 
instruments were: 1) 3 packages of Learning Activities, the efficiency was 82.47/81.05, 2) an 
achievement test had an index of congruence (IOC) between 0.60 and 1.00, a difficulty index 
between (p) 0.60 and 0.80, a discrimination index between 0.20 and 0.80, as well as a test 
reliability level of 0.87, 3) satisfaction test had an index of congruence (IOC) between 0.80 and 
1.00. The statistics employed for analysis were mean ( X ), percentage, standard deviation 
(S.D.), and t-test dependent.  The results of the study were as follows: 1) the efficiency of the 
Development of Social  Network  Learning Activities  Based on Constructivist entitled Logo 
Language Program writing for Mattayomsuksa 3 Students was 82.47/81.05 which was higher 
than the standardized criteria of 80/80, 2) the students achievement test scores were higher 
than those before the experiment at the 0.05 level, 3) the students’ satisfaction towards 
Learning Activities Package was at a high level ( X = 4.47) 
 

Keywords: Learning Activities / Constructivist / Social Network  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ป๓จจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ก๎าวหน๎าขึ้นอยํางรวดเร็ว     
มีการประยุกต๑ใช๎งานอยํางกว๎างขวางในหลายด๎าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถประมวลผลข๎อมลูขําวสารได๎เร็ว และสื่อสารกันได๎สะดวก เทคโนโลยีดังกลําวถูกเรียกรวมวํา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ไอซีทีมีบทบาทตํอ
การศึกษาอยํางมากโดยเฉพาะการประยุกต๑ในระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดวสิัยทัศน๑ด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (พ.ศ. 2547 - 2549)  ไว๎วํา “ผู๎เรียน สถานศึกษา และหนํวยงานทางการ
ศึกษา ทุกแหํงมีโอกาสเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรูอ๎ยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต  การบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไดร๎ับบรกิารอยําง
ทั่วถึง เทําเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นําไปสูสํังคมแหํงภูมปิ๓ญญาและการเรียนรู”๎ (วิชาการ, 2556)  
 การจัดการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ยํอมต๎องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู๎เรียนและรูปแบบการ
เรียน โดยมีการนําไอซีที เข๎ามาสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ๎เอื้อประโยชน๑ในการเรียนให๎มปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เพื่อให๎ผู๎เรยีนสามารถก๎าวทันไปในโลกแหํงเทคโนโลยีและให๎เหมาะสมกับสังคมแหํงการเรียนรู๎ เมื่อนํา
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ไอซทีี เข๎ามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ยํอมต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รูปแบบการสอน และรูปแบบการเรยีน
การสอน ให๎สอดคล๎องกัน โดยบทบาทของผู๎เรียนต๎องเปลี่ยนเป็นผู๎คดิเอง ทําเอง เพื่อตอบสนองและสามารถ
เรียนได๎ในกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบตํางๆ ท่ีแตกตํางไปจากเดิม (กิดานันท๑ มลิทอง, 2548, หน๎า 41)  
โดยตั้งจดุหมายให๎ท้ังผู๎เรยีนและผูส๎อนมีสมรรถนะในการใช๎ไอซีที ในสํวนของการใช๎เนื้อหาบทเรียนและใช๎
เครื่องมือการเรียน ผนวกกับใช๎เทคโนโลยีใหมํและลักษณะรูปแบบการสอนรูปแบบตํางๆ ท่ีจะชํวยเสรมิให๎การ
เรียนการสอนด๎วยไอซีที มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กิดานันท๑ มลิทอง, 2548, หน๎า 91)  ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
นํา Social Networking เข๎ามาใช๎ในการประกอบการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรยีนการ
สอน เนื่องจากการเรียนรูผ๎ํานเครอืขํายสังคมออนไลน๑ ชํวยสนองตํอการสื่อความหมายในการเรยีนการสอนของ
ผู๎เรยีน ทําให๎ผู๎เรียนสร๎างกระบวนการ การมสีํวนรํวมทางการเรยีนรู ๎รวมถึงการเข๎าถึงแหลํงการเรยีนรูไ๎ด๎อยํางมี
คุณภาพ โดยใช๎กระบวนการของเครือขํายสังคมออนไลน๑เชื่อมโยง สามารถสร๎างทักษะในการสร๎างองค๑ความรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ทฤษฎีที่นํามาเป็นรากฐานสําคญัในการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสรา๎งองค๑ความรู๎ของผู๎เรียน      (บุญ
เลี้ยง ทุมทอง, 2556, หน๎า 33) คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑  (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที่วําด๎วยการ
สร๎างความรู๎ของผู๎เรยีน ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑ เชื่อวํา การเรยีนรู๎ หรือการสร๎างความรู๎ เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในของผู๎เรียน โดยที่ผูเ๎รียนเป็นผู๎สร๎างความรู ๎โดยการนําประสบการณ๑หรือสิ่งที่พบเห็นในสิง่แวดล๎อม
หรือสารสนเทศใหมํที่ได ๎รับมาเชื่อมโยงกับความรู๎ความเข๎าใจท่ีมีอยูํเดิม มาสร๎างเป็นความเข๎าใจของตนเอง              
 การเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต๑ เป็นกระบวนการที่เกดิขึ้นภายในตัวผู๎เรียน ผูเ๎รียนเป็นผูส๎ร๎าง 
ความรู๎จากความสมัพันธ๑ ระหวํางสิ่งที่พบเห็นกับความรูค๎วามเข๎าใจที่มีอยูํเดิม เป็นวิธีการที่ผูส๎อนจัดสถานการณ๑
ให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างความรู๎ใหมดํ๎วยตนเอง โดยให๎ผู๎เรียนได๎ทํากิจกรรมที่หลากหลาย และอาศัยประสบการณ๑
เดิมที่ผูเ๎รียนมีอยูํ ผูส๎อนจะเป็นเพยีงผู๎อํานวยความชํวยเหลือ จัดบรรยากาศในการเรียนให๎กับผู๎เรียน โดยจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู๎เรยีนเป็นสาํคัญ 
 ผู๎วิจัยได๎ทําการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช๎ภาษาโลโกในการเรยีนรู๎ 
รายวิชานี้จะเน๎นในเรื่องของการคดิ ประยุกต๑ การทํางานกลุมํ และนําความรู๎ที่ได๎มาสรุปผล ป๓ญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของผู๎วิจัยและครูในกลุํมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก พบวาํผู๎เรยีนมีศักยภาพในการเรียนรู๎แตกตํางกัน
ทั้งรํางกาย ความรู๎ ความสามารถ และระดับสมอง ผู๎เรียนบางคนมีป๓ญหาด๎านการอําน การคดิ และการเขียน
อยํางมาก โดยเฉพาะการคดิและการเขียน ผูเ๎รียนไมสํามารถสรุปองค๑ความรู๎ที่เรียนมาได๎หลังจากจบเนื้อหา ไมํ
สามารถคิดวิเคราะห๑ วางแผน แก๎ป๓ญหา จากโจทย๑ที่ให๎ฝึกทําและในเรื่องของการทํางานกลุํม ผูเ๎รียนสํวนใหญํยัง
ไมํยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อืน่ ไมํมีความสามัคคีในการทํางานกลุํม ไมํกล๎าแสดงความคดิเห็น ไมกํล๎าตอบ 
เมื่อผูส๎อนไดจ๎ัดการเรียนการสอนที่มีการใช๎งานคอมพิวเตอร๑นั้นผู๎เรยีนจะมุํงความสนใจไปสูํการใช๎อินเทอร๑เน็ต
โดยเฉพาะการเขา๎ใช๎ Facebook หรือเครือขํายสังคมออนไลน๑ นอกจากผู๎เรียนมีพฤติกรรมข๎างต๎นดังที่กลําวมา 
ผู๎เรยีนยังขาดแหลํงเรียนรู๎ ขาดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลทีม่ีประโยชน๑ตํอกัน ตลอดจนมีเวลาเรียนไมํครบ
ตามที่กําหนดไว ๎
 ผู๎วิจัยจึงนําการสอนรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เข๎ามาชํวย
ในการจัดการเรียนรู๎ เนื่องจากการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ชํวยให๎ผู๎เรยีนเกิด
การสะท๎อนความคิด แบํงป๓นความคิด โดยครเูป็นเพียงผู๎ชี้แนะแนวทาง ช้ีแนะการแก๎ป๓ญหา ความคิด และเตมิ
เต็มความคิดไมํถูกต๎อง มุํงพัฒนาผูเ๎รียนให๎เกดิ ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องที่เรียนอยํางแท๎จริง จึงได๎ปรับระบบ
การจัดการเรยีนรู๎ใหมเํป็นการจดัการเรยีนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมบนเครอืขํายสังคมออนไลน๑เรื่องการเขียนโปรแกรม
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ภาษาโลโก  ให๎สังคมออนไลน๑เข๎ามามีบทบาท อํานวยความสะดวกในการเรยีนมากขึ้น เพื่อให๎การจดัการเรยีน
การสอนเกดิประสิทธิภาพกับผู๎เรยีนมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 กํอนเรียนและหลัง
เรียนโดยการใช๎ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดกจิกรรม
การเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด๎วยชุดกจิกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวํากํอนเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัย 
 ผู๎วิจัยดําเนินการตามแผนการทดลอง โดยเลือกใช๎แผนการทดลองกลุมํเดียว มีการทดสอบกํอนและ
หลังการทดลอง 
 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 
   T1  แทน  การทดสอบกํอนการทดลอง 
   X  แทน  การทดลองสอนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก๎ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
   T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ๎กํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุํมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก 
จังหวัดจันทบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ปีการศึกษา 2556  จํานวน 287 คน 
 กลุํมตัวอยํางในการวิจยัครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
สะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ห๎องเรียน จํานวน 19 คน ที่ได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างตามลาํดับขัน้ตอน ดังตํอไปนี ้
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข๎องด๎านการจัดการเรยีนการสอน กลุํมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2) วิเคราะห๑หลักสูตร สาระ และมาตรฐานการเรยีนรู๎ กลุมํสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
  3) วิเคราะห๑และประยุกต๑แนวคดิ ทฤษฎี สูํการจัดกระบวนการเรยีนรู๎ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
   - วิเคราะห๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง และการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
   - วิเคราะห๑แนวคดิเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
   - กําหนดหลักการ และจดุมุํงหมายของการเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ 
   - ออกแบบกระบวนการการเรียนรู ๎หลักการ และจุดมุํงหมายของการเรียนการสอนโดย
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ (เอ็ดโมโด)  
   - สร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ซึ่งสํวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย แผนการจดัการเรยีนรู ๎
ใบความรู ๎ใบกิจกรรม เฉลยใบกิจกรรม แบบประเมินการตรวจบันทกึใบกิจกรรม เกณฑ๑การให๎คะแนนใบ
กิจกรรม แบบทดสอบท๎ายชุดกิจกรรมการเรยีนรู ๎เฉลยแบบทดสอบท๎ายชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
  4) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจยัสร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา แก๎ไข
สํวนท่ีบกพรํองและนํามาปรับปรุงแก๎ไข 
  5) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาเสนอ
ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทําน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ในด๎านตํางๆ 
  6) ตรวจสอบและแก๎ไขตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ 
  7) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 3 คน เลือกกลุํมตัวอยาํงโดยสุํมอยํางงําย ดําเนินการวันท่ี 21-25 ตลุาคม 
2556 และนําผลมาแกไ๎ข มีคําประสิทธิภาพเทํากับ 65.57/62.23 
  8) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 9 คน เลือกกลุํมตัวอยาํงโดยสุํมอยํางงําย ดําเนินการวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 - 
10 พฤศจิกายน 2556 และนําผลมาแก๎ไข มีคําประสิทธิภาพเทํากับ 75.57/76.67 
  9) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 15 คน เลือกกลุมํตัวอยํางโดยสุํมอยํางงําย 11 พฤศจิกายน 2556 - 6 
ธันวาคม 2556 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎มีคาํประสิทธิภาพเทํากบั 
82.67/81.11 
  10) จัดทําชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการ
เขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับสมบูรณ๑และนําไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกํอนและหลังการใช๎ชุดกจิกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอน
สตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ 
 ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างตามลาํดับขัน้ตอน ดังตํอไปนี ้
  1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาวิธีการสร๎าง
และทําแบบทดสอบจากเอกสารตาํงๆ วิเคราะห๑หลักสูตรสถานศึกษาในกลุํมสาระการเรยีนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เกี่ยวกับสาระและตัวช้ีวัดที่ใช๎ในการทดลอง  
  2) ศึกษาวิธีการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลักษณะของแบบทดสอบ 
  3) ดําเนินการสร๎างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4) หาคณุภาพแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีขั้นตอนดงันี้ 
   - ผู๎วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร๎างเสร็จแล๎ว เสนอตํอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องเหมาะสม และแกไ๎ขตามคําแนะนาํ 
   - ผู๎วิจัยนําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล๎ว เสนอตํอผู๎ทรงคณุวุฒิ 5 ทําน ท่ีมีความเช่ียวชาญด๎าน
หลักสตูรและการสอน การวดัและประเมินผล และด๎านเนื้อหา ตรวจสอบความความสอดคล๎องถูกต๎องทางด๎าน
เนื้อหา ตรวจพิจารณาความถูกต๎องของการใช๎ภาษาและข๎อคําถาม  
   - นําแบบวัด IOC จากผู๎ทรงคุณวฒุิมาหาคําเฉลี่ย ซึ่งได๎คํา IOC อยูรํะหวําง0.60 - 1.00 
   - นําผลการประเมินคํา IOC จากผูท๎รงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแบบทดสอบ  
   - นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล๎ว ไปทดลองใช๎ (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศรีรตัน๑ราษฎร๑นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือและนําผล
ทดลองมาวิเคราะห๑หาคุณภาพ คําความยากงําย ซึ่งได๎คําความยากงําย (p) ระหวําง       0.60 - 0.80 คําอํานาจ
จําแนก (b) ระหวําง 0.20 – 0.80 และคําความเช่ือมั่น 0.87 
   - นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแล๎วไปใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับ
นักเรียนท่ีเป็นกลุํมตัวอยาํง 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 มี
ลักษณะเป็น Rating Scale จํานวน 5 ระดับ 
 ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างตามลาํดับขัน้ตอน ดังตํอไปนี ้
  1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องด๎านการประเมิน วิธีการสร๎างแบบสอบถาม ความคิดเห็นในการ
ประเมินและกําหนดขอบขํายเนื้อหา ตามกรอบแนวคดิในการประเมินดังนี้ 
   - ประเมินป๓จจัยนําเข๎า (Input Evaluation)  
   - ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
   - ประเมินผลผลติ (Product Evaluation)  
  2) สรา๎งแบบประเมินการใช๎ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  3) นําแบบประเมินการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เสนออาจารย๑ที่ปรกึษาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต๎องของการใช๎ภาษา  
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  4) นําแบบสอบถามมาปรบัปรุงและแก๎ไขตามคําแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษาแล๎วเสนอตํอ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน ท่ีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา IOC ซึ่งได๎คํา IOC อยูํระหวําง 0.80 - 1.00 
  5) จัดพิมพ๑แบบประเมินฉบับสมบรูณ๑เพื่อนําไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุมํตัวอยําง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจดัการเรียนการสอนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 3 คน ในวันท่ี 21-25 ตุลาคม 2556 เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุงชุดกิจกรรม 
  2) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 9 ดําเนินการวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 - 10 พฤศจิกายน 2556 แล๎วนํา
ข๎อบกพรํองมาปรับปรุงแก๎ไขอีกครั้งหนึ่ง 
  3) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรรีัตน๑ราษฎร๑
นุเคราะห๑ จังหวัดจันทบุร ีจํานวน 15 คน 11 พฤศจิกายน 2556 - 6 ธันวาคม 2556 เพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ 80/80 
 2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1) ใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทดสอบกํอนเรยีนกับนักเรียนกลุมํตัวอยําง 
ดําเนินการวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 
  2) ดําเนินการทดลอง โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ใช๎เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง ดําเนินการวันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 31 
มกราคม 2557 
  3) เมื่อสอนจบบทเรียนทุกชุดกิจกรรมแล๎วทําการทดสอบหลังเรียน โดยใช๎แบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน ฉบับเดยีวกันกับท่ีใช๎ทดสอบกํอนเรียน ดําเนินการวันท่ี 7 กุมภาพันธ๑ 2557 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ เรื่องการเขยีนโปรแกรมภาษาโลโกผู๎วิจัยได๎ให๎นักเรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑  
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ดําเนินการ
วันท่ี 7 กุมภาพันธ๑ 2557 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยหาประสิทธิภาพ  

(E1/E2 ) แล๎วเปรียบเทยีบกับเกณฑ๑ 80/80 โดยนําคะแนนท่ีได๎จากแบบทดสอบท๎ายชุดกิจกรรมแตํละชุดมาหาคํา
ร๎อยละของคะแนนรวมเฉลี่ยเป็นคาํประสิทธิภาพ (E1) นําคะแนนท่ีได๎จากแบบทดสอบมาหาคาํร๎อยละของ
คะแนนรวมเฉลี่ยเป็นคําประสิทธิภาพ (E2)  
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด๎วยชุดกจิกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช๎สถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขําย
สังคมออนไลน๑ เรื่องการเขยีนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห๑โดยการหา
คําเฉลี่ยและคาํความเบีย่งเบนมาตรฐาน แล๎วเปรียบเทียบกับเกณฑ๑การแปลคําเฉลีย่  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทํากับ 82.47/81.05 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 
80/80 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด๎วยชุดกจิกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได๎เรยีนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึง
พอใจตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ในระดับมาก ( X = 4.47)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู๎วิจัยได๎อภิปรายผล ดังนี้  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่สร๎างขึ้นมีคําเทํากับ 82.47/81.05 ซึ่ง
สูงกวําเกณฑ๑ 80/80  ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดกิจกรรมดังกลําว มีขั้นตอนการสร๎างและหาคุณภาพที่เหมาะสม เริ่ม
จากการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเกี่ยวกับด๎านการจัดการเรยีนการสอนตามทฤษฎคีอนสตรัค
ติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ และวิเคราะห๑หลักสูตรอยํางละเอียด วิเคราะห๑และประยุกต๑แนวคดิ ทฤษฎีสูํ
การจัดการเรยีนการสอนอยํางเป็นขั้นตอน ศึกษาวิธีการสรา๎งที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญ มีการนําชดุกิจกรรมไปทดลองใช๎กับนักเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและเหมาะสม
ของชุดกิจกรรม  ในทุกขั้นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะและข๎อบกพรํอง ทําให๎ได๎ชุด
กิจกรรมการเรียนรู๎ทีส่มบูรณ๑ เมื่อนําไปใช๎กับกลุํมตัวอยาํง  จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ที่กําหนด และสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของชัยเดช บุญสอน (2554, หน๎า 142 - 148) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการเรยีนออนไลน๑ด๎วย
กรณีศึกษาผํานสื่อสังคมออนไลน๑เพื่อสํงเสรมิการเรียนรู๎การแก๎ป๓ญหาการควบคุมหุํนยนต๑สําหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ผลการประเมนิกระบวนการเรียน พบวํา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.11/82.16 ซึ่งสูงกวํา
เกณฑที่กําหนดไว๎ และงานวิจัยธนพล ติดสิลานนท๑ (2550, หน๎า 41) ไดศึกษาการใช๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ผําน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ต กลุมํสาระการเรยีนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สาํหรับ
นักเรียนชํวงช้ันท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร๑ที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.33/93.67 สูงกวําเกณฑที่กําหนดไว ๎
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3หลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
สํงเสริมให๎ผูเ๎รียนเกิดการเรยีนรู๎ด๎วยตนเอง โดยผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือทํา แสวงหาความรู๎ สร๎างความเข๎าใจ      ด๎วย
ตนเอง มีการแลกเปลีย่นความคดิระหวํางผูเ๎รียนด๎วยกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับครูผูส๎อน   ซึ่ง
สอดคล๎องกับทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต๑ที่เชื่อวํา การเรียนรูเ๎ป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู๎เรียน โดยผู๎เรียน
เป็นผู๎สร๎างความรู๎จากความสัมพันธ๑ของสิ่งที่พบเห็นกับความรู๎ความเข๎าใจเดิมที่มีมากํอน และชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเ๎ป็นนวัตกรรม ท่ีผู๎วจิัยสร๎างขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจและความต๎องการของผูเ๎รียน เน๎น
ผู๎เรยีนเป็นสาํคัญ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎มีสํวนประกอบท่ีหลากหลาย มีคาํช้ีแจง
สําหรับครู คําชี้แจงสําหรับนักเรียน คํานํา บทบาทของครูและนักเรยีน แบบทดสอบกํอนเรยีนและหลงัเรียน   มี
เนื้อหาท่ีเรียงลําดับจากงํายไปยาก สอดคล๎องกับเอกสารของเสาวนีย๑ สิกขาบัณฑติ (2528, หน๎า 291-292) ให๎
ความหมายของชุดกิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎อันประกอบด๎วยวัตถุประสงค๑ เนื้อหา และวัสดุ
อุปกรณ๑ทั้งหลายไว๎เป็นชุด ๆ จะใสํเป็นกลํอง หรือชุด หรือถุง หรือหํอก็ได๎ เพื่อจัดกิจกรรมให๎เกิดการเรียนรู๎ และ
ถือวําเป็นแผนการสอนที่ชํวยครูใหไ๎ด๎รับความสะดวกในการสอน และชํวยผู๎เรยีนให๎เกิดผลสําเร็จในการเรียนรู๎ 
และเป็นการจัดโดยอาศยัวัตถุประสงค๑และผลการเรียนรู๎ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของศุภลักษณ๑      บุญสอน 
(2554, หน๎า 150-151) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนสังคมออนไลน๑ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑เพื่อสํงเสริม
การทํางานเป็นทีม เรื่องการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปทีี่ 2 พบวํา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวํากํอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของทวิ
พงศ๑ ศรีสุวรรณ (2553, หน๎า 116) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานบนเครือขาํยสังคม
ออนไลน๑ วิชาฟิสิกส๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคําเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน         
( X = 16.17) สูงกวําคําเฉลี่ยของคะแนนกํอนเรียน ( X = 8.69)  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอน
สตรคัติวิสต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดบัมาก เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เป็นรูปแบบการสอนแบบใหมํที่คล๎ายการสอนในห๎องเรียน นักเรียนได๎เรียนกบัครูและ
เพื่อน ป๓จจุบันสังคมออนไลน๑ทุกคนกําลังให๎ความสนใจ ทําให๎นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรยีนเปน็อยํางดี 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของเข็มชาต ิพงษ๑พาน (2554, หน๎า 107) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผาํน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ตสังคมออนไลน๑เฟซบุ๏ค เรื่อง การสร๎างสูตรและฟ๓งก๑ช่ันในการคํานวณ รายวิชาการใช๎
โปรแกรมตารางงาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยใูนระดับมาก และงานวิจัยของชัยเดช บุญสอน 
(2554, หน๎า 141)  ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนออนไลน๑ดว๎ยกรณีศึกษาผํานสื่อสังคมออนไลน๑เพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎การแก๎ป๓ญหาการควบคุมหุํนยนต๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมี
ความพงึพอใจโดยรวมอยใูนระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ไปใช๎
ประกอบการจดัการเรียนการสอนควรมีการเตรยีมพร๎อมของอุปกรณ๑และสถานท่ีให๎ครบถ๎วน ควรมีการ
ตรวจสอบความพร๎อมของเครื่องคอมพิวเตอร๑ทุกเครื่องทุกครั้งท่ีมีการทดลองหรือมีการเรียนการสอน เพราะ
ข๎อผิดพลาดตํางๆอาจจะเป็นตัวแปรที่จะทําให๎ผลการศึกษาไมเํป็นไปตามที่หวังไว ๎
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 2. การเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นสิ่ง
ใหมํสําหรับผู๎เรียน ดังนั้น ผูเ๎รียนตอ๎งศึกษาคําช้ีแจงและคําแนะนําวิธีที่ใช๎งานให๎ชัดเจน เพื่อทําความเข๎าใจในการ
ลงมือศึกษาบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ 
 3. การออกแบบชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต๑บนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ควรมี
การออกแบบโดยใหม๎ีการเร๎า ดึงดดูความสนใจของผูเ๎รียนและสร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผูเ๎รียนกับเนื้อหาตํางๆ มี
การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในเรื่องนั้นๆ ทันที เพื่อตรวจสอบผลการเรยีนรู๎ของผู๎เรียน และสามารถกลับไป
เรียนซ้ําได๎ถ๎ายังไมํเข๎าใจเนื้อหา 
 4. การเรียนผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ เป็นการเรยีนที่ตอบสนองความแตกตํางของผู๎เรียนและมี
ความยืดหยุํนในการเรียนสูง จึงไมคํวรจํากัดเวลาในการเรียน เปิดโอกาสให๎ผูส๎นใจทุกคนไดเ๎ข๎ามาศึกษาหาความรู๎
ได๎ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 5. ในป๓จจุบันอินเทอร๑เน็ตเข๎ามามบีทบาทในการเรียนการสอนอยํางมาก จึงควรสนับสนุนให๎มีการ
พัฒนาสื่อหรือชุดกิจกรรมการเรยีนรู๎ที่มีการจดัการเรียนการสอนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ในสถานศกึษาให๎
มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรยีนที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ รายวิชา
คอมพิวเตอร๑ ตามแนวคิดหรือทฤษฎีอื่นๆ  
 2. ควรมีการพัฒนาตํอยอดชุดกิจกรรมการเรยีนรูต๎ามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต๑บนเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีด๎านอื่นๆ 
มาเพิ่มเติมในขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอน เพื่อให๎นักเรียนเกดิความสนใจเพิ่มยิ่งข้ึน 
 3. ควรมีการวิจัยถึงป๓ญหาและผลกระทบจากการเรียนการสอนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑เพื่อ
ประโยชน๑ในการพัฒนาและปรับใช๎ให๎เหมาะสมตํอไป 
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การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องรูปเรขาคณิต 

สามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       
ตามกระบวนการแก้ปัญหาของ  
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Problems on the Three-dimensional Geometric Figures and Volume of 
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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑ของนักเรียนกํอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติสามมติแิล 
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหา 
ของ Polya  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑หลังเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebraประกอบการ
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรปูเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya กับเกณฑ๑ร๎อยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรยีนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิต
สามมติิและปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหา
ของ Polya โดยใช๎เวลา 12 ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู๎จํานวน 10  แผนการจดัการเรียนรู๎  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 30 ข๎อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 15 ข๎อ  การศึกษาพบวําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑ของ
นักเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  อยาํงมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra สูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 70 อยํางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน มคีวามพึงพอใจตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra อยูํในระดับ
มาก 
 

ค าส าคัญ: โปรแกรม Geogebra / กระบวนการแก้ปัญหาของ Polya /  รูปเรขาคณิตสามมิติ / ปริมาตร 
             ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
 
 
 
              *นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร๑และเทคโนโลยีการสอน มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
         **ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ประจาํคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to compare the learning achievement of students before and after using the 
Geogebra program as a learning tool for solving word problems on the three-dimensional 
geometric figures and volume of rectangular shape for Prathomsuksa 6 students with Polya’s 
solving steps, compare Mathematics learning achievement of students using the Geogebra 
program as a learning tool for solving word problems on the three-dimensional geometric 
figures and volume of rectangular shape for Prathomsuksa 6 students with Polya’s solving 
steps with 70 percent criteria  and study satisfaction after using the Geogebra program as a 
learning tool for solving word problems on the three-dimensional geometric figures and 
volume of rectangular shape for Prathomsuksa 6 students with Polya’s solving steps. The 
instruments employed in this study were 10 lesson plans, 30 itemed achievement test, 15 
items of 5 point rating scale questionnaires of students’ satisfaction after learning activities.The 
research finding were as follows the learning achievement of students after using the 
Geogebra program as a learning tool for solving word problems on the three-dimensional 
geometric figures and volume of rectangular shape for Prathomsuksa 6 students with Polya’s 
solving stepswas higher than before the lessons with the statistical significance at the .05 level, 
the learning achievement of students after using the Geogebra program as a learning tool for 
solving word problems on the three-dimensional geometric figures and volume of rectangular 
shape for Prathomsuksa 6 students with Polya’s solving steps was higher than 70 percent with 
the statistical significance at the .05 level, and the overall image of the students’ satisfaction 
towards the use of the Geogebra program as a learning tool for solving word problems on the 
three-dimensional geometric figures and volume of rectangular shape for Prathomsuksa 6 
students with Polya’s solving steps was at  a high level. 
 

Keywords : Geogebra program / Polya’s solving / steps the three-dimensional 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่ชํวยเสริมสรา๎งให๎นักเรียนเป็นคนมีเหตผุล  มีการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
และเป็นระบบ  ตลอดจนมีทักษะการแก๎ป๓ญหา  ทําให๎สามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาและสถานการณ๑ได๎อยํางถี่ถ๎วน
รอบคอบ  สามารถคาดการณ๑วางแผนตัดสินใจและแก๎ป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน๑ในชีวิตประจาํวัน  
ความสามารถทางด๎านคณิตศาสตร๑มีผลตํอความสามารถในการคิดและการแก๎ป๓ญหา ซึ่งสอดคล๎องกับความหมาย
ของการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเพราะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาหมายถึงสถานการณ๑ที่บรรยายสภาพการณ๑ด๎วยถ๎อยคําหรือ
ข๎อความหรือคําถาม  ซึ่งประกอบด๎วยจํานวนและตัวเลขท่ีต๎องการหาข๎อสรุป  หรือเป็นคาํตอบซึ่งผู๎แกป๎๓ญหาจะ
แก๎ป๓ญหาโดยใช๎กระบวนการทีเ่หมาะสมซึ่งประกอบด๎วยทักษะความรู๎ ประสบการณ๑  การวางแผน  และการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร๑มาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาหรือหาคาํตอบ ยิ่งกวํานั้นคณิตศาสตร๑ยังเปน็เครื่องมือ
สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร๑อื่น ๆ ทําให๎มีการพัฒนาทางด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีอยํางมากมาย แตสํภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ของครูใน
ป๓จจุบันครผูู๎สอนสํวนใหญํยึดแบบเรียนเป็นหลักโดยครูสอนแบบบรรยายอธิบายให๎นักเรียนฟ๓ง  และยกตัวอยําง 
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2-3 ตัวอยํางบนกระดาน แล๎วให๎นักเรียนทําแบบฝึกหัดจากแบบเรยีน  นักเรียนตํางคนตํางทํางานไมํได๎ฝึกการ
ทํางานรํวมกัน  นักเรียนทําตามตวัอยํางท่ีครูสอนนักเรยีนมีวิธีคิดไมหํลากหลายและไมํกล๎าคดิหาคําตอบที่
แตกตํางจากครู  กิจกรรมไมไํดส๎ํงเสริมใหฝ๎ึกคิดหรือแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ  นักเรยีนไมํกล๎าแสดงออกตาม
ศักยภาพ  เบื่อหนําย  และมีเจตคติที่ไมํดตีํอคณติศาสตร๑  ไมสํนใจเรียน  สํงผลให๎ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมํ
สาระการเรียนรูค๎ณติศาสตร๑ต่ํา 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ๎านหนองหัวแรด  ปีการศึกษา 2553  พบวําผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรูค๎ณิตศาสตร๑
ของนักเรียนในระดับโรงเรียน  คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 30.55  ระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 34.85 
และสาระการเรียนรู๎ทีโ่รงเรยีนควรเรํงพัฒนาคือสาระที่ 3  เรขาคณติสาระที่ 4  พีชคณิต  สาระที่ 2  การวัด  
และสาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร๑(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ, 2554) ปี
การศึกษา 2554 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ของนักเรียนในระดับโรงเรยีนคะแนน
เฉลี่ยร๎อยละ 45.46 ระดบัประเทศ  คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 52.40  และสาระการเรียนรู๎ที่โรงเรยีนควรเรํงพัฒนา
คือสาระที่ 3  เรขาคณิตสาระที่ 2  การวัด  สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ  สาระที่ 4 พีชคณิต  (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาต,ิ 2555) และปีการศึกษา 2555  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมํสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑ของนักเรียนในระดับโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 41.74  ระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยรอ๎ยละ 
35.77  และสาระการเรยีนรู๎ที่โรงเรียนควรเรํงพัฒนาคือสาระที่ 3  เรขาคณติสาระที่ 2  การวัด  สาระที่ 1  
จํานวนและการดําเนินการ  สาระที่ 4  พีชคณิต (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ, 2556) และจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียนและสัมภาษณ๑นักเรยีนพบวํา  นักเรียนที่เรยีนอํอนไมํชอบเรยีน
คณิตศาสตร๑เพราะเป็นวิชาที่เข๎าใจยาก  มักจะลอกแบบฝึกหดัของเพื่อนเพื่อสํงครูไมไํด๎ใช๎ความคดิในการ
แก๎ป๓ญหา  ขาดทักษะในการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบและจากประสบการณ๑การสอนคณติศาสตร๑ของผู๎วิจัยพบวํา
นักเรียนสํวนใหญํไมํสามารถดําเนนิการวิเคราะห๑โจทย๑และหาแนวทางในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาได๎  นักเรยีนมี
ความสามารถในการแกโ๎จทย๑ป๓ญหาต่ํา (รายงานการสังเกตการสอน, 2555, หน๎า3-5) 
 ผู๎วิจัยตระหนักถึงป๓ญหาดังกลําวจงึได๎ศึกษาค๎นคว๎าหาแนวทางการแก๎ไขและพบวํา การนําเทคโนโลยี
มาใช๎ในการเรียนการสอนทําให๎นกัเรียนมโีอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ได๎ดี  ซึ่ง
โปรแกรม Geogebra สามารถชํวยในการสร๎างรูปเรขาคณติในมิตติาํง ๆ ทําให๎นักเรียนเกิดการสาํรวจ 
และทําความเข๎าใจในเนื้อหาเรขาคณิตได๎งําย  เป็นเครื่องมือกระตุ๎นให๎เกิดกระบวนการค๎นพบ   
สามารถตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล  ผูเ๎รียนสามารถเรียนรู๎ไดด๎๎วยตนเอง และทําการเรียน 
ได๎บํอยครั้งเทําท่ีต๎องการ  สํวนการแก๎โจทย๑ป๓ญหาตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya นั้น  เป็นรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทีม่ีความตํอเนื่องสามารถนําไปใช๎ในการแก๎ป๓ญหาหรือ  หาคําตอบได๎อยํางเป็นระบบ  
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎  แสดงความคิดเห็น  อภิปรายรํวมกัน  สรุปความเห็นในระดับกลุํม  ทําให๎นักเรียนได๎
พัฒนาทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ประกอบด๎วย 4  ขั้นตอน  คือขั้นทําความเข๎าใจป๓ญหา   
ขั้นการวางแผนแก๎ป๓ญหา  ขั้นการดําเนินการตามแผน  และขั้นตรวจสอบผล  ดังนั้นผู๎วิจัยจึงนําโปรแกรม 
Geogebra มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร๎ํวมกับกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจใน
เนื้อหาเรขาคณิตได๎งําย  เกดิกระบวนการค๎นพบ  เกิดความสามารถในด๎านการเขียนอธิบายและวิเคราะห๑ 
รูปเรขาคณิตสามมิติ  มีทักษะการแก๎ป๓ญหาการเรียนคณิตศาสตร๑และยังเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ให๎สูงข้ึนตามวัตถุประสงค๑ของการวิจยั 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑ของนักเรยีนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎
โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร 
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑หลังเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra 
ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติสามมติแิละปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  กับเกณฑ๑ร๎อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการ
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรปูเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร  ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ๎านหนองหัวแรด   
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2556  จํานวน 3ห๎องเรียน  มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 86
คน  กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1  ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2556  โรงเรียนบ๎านหนองหัวแรด  อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 1 หอ๎งเรียน  
จํานวนทั้งสิ้น 29 คน  ซึ่งได๎มาโดยการสุมํแบบกลุมํ (Cluster random sampling)เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้ง
นีม้ี 3 ชนิด  ประกอบด๎วยแผนการจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6ตาม
กระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya จํานวน 10 แผนการจดัการเรียนรู๎แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใช๎โปรแกรม Geogebraเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ข๎อและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  จํานวน 15 ข๎อ 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ขั้นตอนในการสรา๎งเครื่องมือการวจิัย 
 1. การสร๎างแผนการจดัการเรียนรูโ๎ดยใช๎โปรแกรม Geogebraประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑
ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya นําแผนการจดัการเรียนรู๎โดยใช๎โปรแกรม Geogebra ที่สร๎างขึ้นไป
เสนอตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ๑  และผู๎เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎องและให๎
ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก๎ไข  นําแผนการจดัการเรียนรู๎โดยใช๎โปรแกรม Geogebra ที่พัฒนาแล๎วไปทดลองใช๎ 
(Tryout)  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2  โรงเรียนบ๎านหนองหัวแรด  อําเภอหนองบุญมาก   
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 29 คนท่ีไมํใชํกลุํมตัวอยํางนําแผนการจดัการเรียนรูโ๎ดยใช๎โปรแกรม Geogebra 
ที่ปรับปรุงแล๎วไปใช๎กับนักเรียนกลุมํตัวอยํางซึ่งแผนการจัดการเรยีนรู๎แสดงถึงการนําวิธีการแก๎ป๓ญหา 
ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya ทั้ง 4  ขั้นตอน คือข้ันทําความเข๎าใจป๓ญหา  ขั้นการวางแผนแก๎ป๓ญหา  
ขั้นการดําเนินการตามแผน  และขั้นตรวจสอบผลโดยโปรแกรม Geogebra จะใช๎ไดผ๎ลขั้นทําความเขา๎ใจป๓ญหา  
ขั้นการดําเนินการตามแผน  และขั้นตรวจสอบผล 
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 2. สรา๎งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 40 ข๎อ โดยสร๎างเป็นข๎อสอบชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก  ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรยีนรู๎ ตัวช้ีวัด นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑
เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑  เพื่อพิจารณาเสนอแนะในสํวนท่ีบกพรํองแล๎วนําไปปรับปรงุแก๎ไข  นํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑เสนอตํอผูเ๎ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดย
การหาคํา IOC  ของแตํละข๎อ  พิจารณาข๎อที่มีคาํ 0.80-1.00นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร๑  ท่ีปรับปรุงแกไ๎ขแล๎วไปทดลองใช๎ (Tryout)  กับนักเรียนท่ีเคยเรยีนเนื้อหามาแล๎ว  จํานวน 29 คน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค๑วิทยา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาวิเคราะห๑
ข๎อสอบรายข๎อเพื่อหาคําความยากงําย (p)  คําอํานาจจําแนก (r)  เพื่อคัดเลือกข๎อสอบใหเ๎หลือ 30 ข๎อ  ที่มีคํา
ความยากงําย (p)  มีคําตั้งแตํ 0.24-0.79  ที่มีคําอํานาจจําแนก (r)  มีคําตั้งแต ํ0.22-0.78  นําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑  ท่ีคัดเลือกไว๎ จํานวน 30 ข๎อ หาคําความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังฉบับโดยใช๎สูตร Kuder - Richardson (KR-20) ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.79 นําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑ทีไ่ดม๎าจัดทําเป็นแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน   
  3.  วิธีการสร๎างเครื่องมือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรยีนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra 
โดยผู๎วิจัยเลือกสร๎างตามวิธีการสรา๎งเครื่องมือวัดความพึงพอใจแบบมาตราสํวนประมาณคํา(Rating scale)5 
ระดับ  ได๎แกํ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น๎อย  และน๎อยท่ีสดุ  มีคะแนน  5  4  3  2  1  ตามลําดบั (ยุทธพงษ๑ 
กัยวรรณ๑,  2543, หน๎า 108-109)  จํานวน 15 ข๎อนําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร๎างขึ้น  เสนอผู๎เช่ียวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข๎อความและให๎ข๎อเสนอแนะและปรับปรุง    
  การด าเนินการทดลอง 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นําเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยไปการดําเนนิการทดลองกลุมํตัวอยําง   
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
   1. ขั้นตรียมการ 
    1.1  ติดตํอประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขออนุญาตและขอความรํวมมือในการทดลอง 
และเก็บข๎อมลู  โดยทําหนังสือขอความรํวมมือผํานทางบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    1.2  เตรยีมสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ 
    1.3  เตรยีมกลุมํทดลอง  โดยการให๎คําช้ีแจงเพื่อทําความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎โปรแกรม 
Geogebra เรื่องรูปเรขาคณติสามมิติและปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6และแนะนําบทบาทหน๎าท่ีของครูและนักเรียน 
   2. ขั้นทดสอบกํอนเรียน 
   ใช๎แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑  ที่ผู๎วิจยัสร๎างขึ้น จํานวน 30 ข๎อ 
ใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง  
   3. ขั้นดําเนินการทดลอง 
   กลุํมทดลองเรียนโดยการใช๎โปรแกรม Geogebra เรื่องรูปเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของ 
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช๎เวลาในการทดลอง 10 ครั้ง ๆ ละ 1 ช่ัวโมง 
   4. ขั้นทดสอบหลังเรยีน 
   ใช๎แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑ ท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจํานวน 30 ข๎อ 
ใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 
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   5. ขั้นประเมินผล 
   นําคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร๑ เรื่องรูปเรขาคณติสามมิติและปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ที่ได๎มาวเิคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล  โดยใช๎สถิติ  ดังนี ้
  1. การหาคําสถติิพื้นฐาน ใช๎หาคําเฉลี่ย (X )  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. )  ของคะแนน 
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนเรยีนและหลงัเรียนและความพึงพอใจในการเรยีนรู๎
คณิตศาสตร๑  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra เนื่องจาก
เป็นกรณีที่กลุํมตัวอยาํงมีจํานวนนอ๎ยจึงทําการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนกํอนเรียนและหลังเรียน
ด๎วย Kolmogorov-Smimov Test   
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra กับเกณฑ๑ร๎อยละ 70 เนื่องจาก
เป็นกรณีที่กลุํมตัวอยาํงมีจํานวนนอ๎ยจึงทําการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของคะแนนหลังเรียนด๎วย
Kolmogorov-Smimov Test  
 

สรุปผลการวิจัย  
  การวิจัยการใช๎โปรแกรม Geogebra  ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติ 
สามมติิและปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมุมฉากสําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหา
ของ Polya  ผลการวิจัยสรปุไดด๎ังนี้ 
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร๑ของนักเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการ 
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรปูเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  หลังเรยีนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานข๎อท่ี 1 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร๑ของนักเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการ 
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรปูเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  สูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสาํคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อท่ี 2 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู ๎
ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya อยูํในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย        
 จากผลการวิจัยเรื่องการใช๎โปรแกรม Geogebra  ประกอบการเรยีนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา เรื่องรูป
เรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามกระบวนการ
แก๎ป๓ญหาของ Polya ผู๎วิจัยได๎นํามาอภิปรายผล ดังนี ้
 1. จากการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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โดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  พบวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎โปรแกรม 
Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมติิและปริมาตร 
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวํา 
กํอนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องรูปเรขาคณิต 
สามมติิและปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก  เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีความท๎าทาย  กระตุ๎นความอยากรู๎
อยากเห็น  สํงเสริมให๎นักเรียนไดป๎ฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง  มีการสํารวจค๎นหาความรู๎  การปฏิบตัิกจิกรรมกลุํม
ที่เปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น  เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎และสํงเสรมิให๎ผู๎เรียนมคีวามคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  
ทักษะการจินตนาการ  เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑  สามารถสร๎างองค๑ความรูไ๎ดด๎๎วยตนเอง  
นอกจากน้ีนักเรียนยังสามารถปฏบิัติกิจกรรมตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  รํวมกับการใช๎สื่อการสอน
ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้นโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ได๎เป็นอยํางดี  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจยั ฐิติยา  อินทุยศ (2551)  
ได๎ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5  
โรงเรียนวดัหนองปลิง  โดยใช๎แผนการเรยีนรู๎การแกโ๎จทย๑ป๓ญหาคณติศาสตร๑ตามแนวคิดของโพลยา  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวํา  แผนการเรยีนรูก๎ารแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ตามแนวคิดของโพลยา  ทําให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการแกโ๎จทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑หลังเรยีนสูงกวํากอํนเรียน  อยํางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร๑ของนักเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการ 
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรปูเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  สูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 70 พบวํานักเรียนที่เรียนโดย
ใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรยีนรู๎ในการแกโ๎จทย๑ป๓ญหาเรือ่งรูปเรขาคณิตสามมติิและปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉาก  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําเกณฑ๑ที่
กําหนด  ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติเดํนของโปรแกรม Geogebra ที่เคลื่อนไหว หมุน พลิก  ชํวยให๎มองเห็นภาพท่ี
เป็นรูปธรรมมากขึ้น  อีกท้ังสามารถชํวยในการสร๎างรูปเรขาคณิต  ในมิติตําง ๆ ทําให๎นักเรียนเกิดการสํารวจและ
ทําความเข๎าใจในเนื้อหาเรขาคณิตได๎งําย  เป็นเครื่องมือกระตุ๎นให๎เกดิกระบวนการค๎นพบ  สามารถตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล  ผู๎เรยีนสามารถเรยีนรูไ๎ด๎ด๎วยตนเอง  และทําการเรียนได๎บํอยครั้งเทําท่ีต๎องการโดย
ที่ครูผูส๎อนคอยชํวยแนะนํา  ทําให๎นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวําเกณฑ๑  สอดคล๎องกับจันทร๑ฉาย  ทอง
งาม (2551)  ได๎ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพล
ยาสําหรับนักเรยีนช้ันต๎นปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหมํ  พบวํา นักเรียนมีทักษะในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
คณิตศาสตร๑โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยามีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดคดิเป็นร๎อยละ 81  
ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 70  เชํนเดียวกบัฐิติรัตน๑  เณรแตง (2549)  ได๎ศึกษาผลการพัฒนาแบบฝึกที่เน๎นกระบวนการ
แก๎ป๓ญหาทางคณติศาสตร๑ตามขั้นตอนของโพลยา ของนักเรียนชํวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบวําการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎แบบฝึกที่เน๎นกระบวนการแก๎ป๓ญหา ทางคณิตศาสตร๑ตามขั้นตอนของโพลยา นอกจาก
จะชํวยให๎ผู๎เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร๑สูงขึ้น และยังสามารถชํวยให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎าน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ ได๎แกํ การแก๎ป๓ญหา การให๎เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมาย  การ
เชื่อมโยงและความคิดสรา๎งสรรค๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎ในหลักสตูรกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร๑ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และสํงเสรมิให๎ผูเ๎รียนเกิดคณุลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตามที่กําหนดไว๎ในหลักสตูรกลุมํสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร๑  คือ ทํางานอยํางเป็นระบบ  มีระเบียบ



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

82 

วินัย มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ  มีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และตระหนักในคณุคําและมี
เจตคติทีด่ีในการเรียนคณิตศาสตร๑มากยิ่งข้ึน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู ๎
ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya อยูํในระดับมากซึ่งจากการจัดกิจกรรมโดยใช๎
โปรแกรม  Geogebraประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมมุฉาก  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polyaทําให๎นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เพราะผู๎เรยีนสามารถเรียนรู๎จากโปรแกรมได๎อยํางสนุกสนานและได๎เรียนรู๎
และเข๎าใจได๎อยํางรวดเร็ว  เชํนเดยีวกับทิพย๑วรรณ  เตมียกลุ (2550)  ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนโจทย๑
ป๓ญหาจากชีวิตประจําวันกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2549  โรงเรียนวัดพรมสาคร  จํานวน 44 คน  ผลการวิจยัพบวํา นักเรียนที่เรียนโดยใช๎ชุดการเรียนโจทย๑ป๓ญหา
จากชีวิตประจําวัน  มีความพึงพอใจในการเรียนทั้ง 4 ด๎าน  อยูํในระดับดมีากซึ่งสอดคล๎องกับ Reis (2010)  ได๎
ทําการวจิัยผลการเรียนรู๎วิชาคณติศาสตร๑ด๎วยโปรแกรม Geogebra กับการสอนโดยวิธีปกติหรือการสอนแบบ
บรรยาย  เรื่องจํานวนเตม็ของนักเรียน เกรด 6  พบวําการเรียนรู๎จากการบรรยายจะทําให๎นักเรียนเกดิการเรียนรู๎  
และความสนใจของนักเรียนมีเพียง 30%  แตํถ๎านําโปรแกรม Geogebra มาชํวยในการจัดการเรยีนการสอนจะ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได๎เปน็อยํางดี  สรุปได๎วําการเรียนการสอนกับโปรแกรม  Geogebra จะมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  เชํนเดียวกับสถานบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (2548)  กลําววํา  โปรแกรม
เรขาคณิตพลวตั (The Geometer’s Sketchpad  หรือ GSP)ซึ่งเป็นระบบซอฟต๑แวร๑ทางคอมพิวเตอร๑  ท่ีมี
คุณคําสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตเป็นซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎สําหรับสร๎าง  สํารวจ  
และวิเคราะห๑สิ่งตําง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร๑หลายดา๎น เราสามารถใช๎โปรแกรมเรขาคณิตพลวตั สร๎างตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร๑ที่มีปฏสิัมพันธ๑ได๎หลากหลายตั้งแตํการค๎นหาในระดับพื้นฐานซึ่งเกีย่วกับรูปราํงและจํานวน
ไปจนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มีความซบัซ๎อน จะชํวยให๎นักเรียนเสรมิความรู๎ความเข๎าใจเรขาคณติ  พีชคณติ  
ตรีโกณมิติ  แคลคูลสัและอื่น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การใช๎โปรแกรม Geogebra ในทุกขั้นตอนทําให๎ใช๎เวลามาก เพือ่ควบคุมเวลาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู๎ครูควรใช๎โปรแกรม Geogebra ในขั้นตอนท่ี 1  ขั้นทําความเข๎าใจกับป๓ญหา  และนักเรียนใช๎
โปรแกรม Geogebra ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล  ซึ่งทําให๎นักเรียนมเีวลาได๎ปฏิบัติกิจกรรมใหเ๎กดิการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพตามต๎องการและทั่วถึง 
  1.2 การใช๎โปรแกรม Geogebra ในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลนักเรียนบางคนไมํได๎ใช๎ 
โปรแกรม Geogebra ตรวจสอบเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร๑มีน๎อยไมํครบจํานวนนักเรยีน  ต๎องรอกันทําให๎หมด
เวลากํอน ควรมเีครื่องคอมพิวเตอร๑ให๎เพียงพอกับจํานวนนักเรียนเพือ่ให๎นักเรียนทุกคนได๎รํวมกิจกรรมทันเวลา  
  1.3 การใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาเรื่องรูปเรขาคณติ 
สามมติิและปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหา
ของ Polya  ในช่ัวโมงแรกๆ นักเรยีนบางคนไมํกล๎าใช๎เครื่องคอมพิวเตอร๑ตรวจสอบ เพราะกลัวโปรแกรมจะเสีย 
ครูจะดุ ดังนั้นครูต๎องช้ีแจงอธิบาย และเตรียมนักเรียนมาชํวยเพื่อนๆ ให๎มั่นใจในการปฏิบตัิกิจกรรม   
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 2. ข้อเสนอแนะในท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู ๎
ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหา ตามกระบวนการแก๎ป๓ญหาของ Polya  ในระดับชั้นอื่นหรือเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเปน็แนวทาง
ในการปรับปรุงการเรยีนการสอนให๎ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎โดยใช๎โปรแกรม Geogebra ประกอบการ 
เรียนรู๎ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหากับตัวแปรอื่น  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในด๎านตําง ๆ 
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การพัฒนาแนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร๑เรื่อง ปฏิกิรยิานิวเคลยีร๑ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 โดยการจดัการเรียนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา กลุํมที่ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนวิชาฟิสิกส๑เพิ่มเติม ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จํานวน 15 คน ของโรงเรียนมัธยม
ขนาดใหญํพิเศษแหํงหนึ่งในจังหวัดสระบุรี เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร๑ 
เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลยีร๑ และแบบบันทึกการสัมภาษณ๑แบบไมเํป็นทางการ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วย
การหาคําความถี่ คําร๎อยละ และวเิคราะห๑ข๎อมูลเชิงคณุภาพด๎วยการวิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจยัพบวําการ
จัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญาสามารถพัฒนาแนวคิด เรื่อง ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ ของ
นักเรียนได๎ ในเรื่ององค๑ประกอบของนิวเคลียส นักเรียนมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 26.57 เป็น 
93.33 แนวคิดเรื่อง พลังงานยึดเหนี่ยว เพิ่มขึ้น จากร๎อยละ 6.67 เป็น 100.00 แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ 
เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 0.00 เป็น 93.33 แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิชชัน เพิ่มจากร๎อยละ 0.00 เป็น 66.67 
แนวคิดเรื่องปฏิกริิยาลูกโซํ เพิ่มขึน้จากร๎อยละ 0.00 เป็น 66.67 และแนวคิดเรื่อง ปฏิกริยิานิวเคลียร๑ฟิวชัน 
เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 13.33 เป็น 80.00 กํอนการจัดการเรียนรู๎พบวํานกัเรียนสํวนใหญํไมํมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ 
เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลยีร๑ และมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิชชัน และ
ปฏิกิริยาลูกโซํ หลังการจดัการเรียนรู๎นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียน แตยํังคงมีนักเรียนที่มี
แนวคิดแบบไมสํมบรูณ๑บางสํวน ไมํมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ และไมมํีนกัเรียนคนใดที่มีแนวคดิคลาดเคลื่อนและไมํมี
แนวคิดวิทยาศาสตร๑  
 

ค าส าคัญ: แนวคิดวิทยาศาสตร์ / ปฏิกิริยานิวเคลียร ์/ ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research was to develop 12th grade students’ understanding  
of the scientific conceptions of Nuclear Reaction through Constructionist learning approach. 
The participants of this study were 15 volunteers of 12th grade students in the largest school 
in Saraburi province in the second semester of academic year 2013. The research instruments 
were lesson plans, a scientific concept test of Nuclear Reaction, students’ journals, and 
informal interview logs. The researcher analyzed quantitative data with calculation of the 
frequencies and percentages, and analyzed qualitative data with content analysis. The findings 
indicated that teaching with Constructionist learning approach could enhance the students’ 
understanding of scientific concepts on the Nuclear Reaction. The findings also showed that 
most students understood the conception of the composition of the nucleus increased from 
26.57% to 93.33%, the conceptions of binding energy increase from 6.67% to 100.00%, the 
conceptions of nuclear reaction increased from 0.00% to 93.33%, the conceptions of nuclear 
fission reaction increased from 0.00% to 66.67% the conceptions of chain reaction increased 
from 0.00% to 66.67% and the conceptions of nuclear fusion increased from 13.33% to 
80.00%. Moreover, most students had no conception of nuclear reactions and misconception 
in the concept of binding energy before teaching with this approach. However, students 
increasingly understood the concept of nuclear fission, and chain reactions after teaching.  
Moreover, some of them had a partial conception. However, no one had complete 
misconception and no conception after teaching with this approach. 
 

Keywords: Scientific Concepts / Nuclear Reaction / Constructionist Learning approach 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 แนวคิดเกี่ยวกับปฏิกริิยานิวเคลียร๑ เป็นแนวคิดที่ไดร๎ับการบรรจุอยูํในสาระการเรียนรู๎ที่ 5  
เรื่อง พลังงาน ของสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และยังเป็นแนวคิดพื้นฐานในการนําพลังงานนิวเคลียร๑มาใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน๑
ตํอมวลมนุษย๑ อยาํงไรกต็ามมีงานวิจัยที่ระบุวํา นักเรียนสํวนใหญํมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปฏิกริิยา
นิวเคลียร๑ต่ํากวําเกณฑ๑ (นริศ มะสกุล, 2543) ทั้งนี้เนื่องมาจากแนวคิด เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลยีร๑ น้ันเปน็แนวคิดที่
เป็นนามธรรมนักเรียนไมํสามารถมองเห็นไดด๎๎วยตาเปลํา อีกท้ังการจัดการเรียนรู๎ของครูสํวนใหญมํุํงเน๎นให๎
นักเรียนทํองเพื่อจดจําแนวคดิที่เรยีน โดยใช๎วิธีการบรรยายเป็นหลัก สํงผลให๎นักเรียนไมํสามารถจินตนาการและ
สร๎างองค๑ความรูไ๎ดด๎๎วยตนเอง (เฉลิม รอดหลง, 2529)  
 ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนรู๎ทีส่ํงเสริมให๎นักเรียนมีแนวคิดที่สอดคล๎อง
กับแนวคิดวิทยาศาสตร๑มากที่สุด และให๎สอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 
2551 ที่มุํงเน๎นให๎ทุกคนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎วิทยาศาสตร๑ เพื่อท่ีจะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีที่มนุษย๑สร๎างขึ้น นักเรียนมีทักษะในการค๎นคว๎าและสร๎างองค๑ความรู๎ ได๎เรยีนรู๎จากประสบการณ๑
จริง มีการทํากิจกรรมด๎วยการลงมอืปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งลักษณะของการจดัการเรยีนรู๎
ดังกลําวนั้นสอดคล๎องกับทฤษฎีแหํงการสรา๎งสรรค๑ด๎วยป๓ญญา (Constructionism) ของเพเพิร๑ต (Papert)   
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ที่ระบุวําความรู๎ไมํใชํมาจากการสอนของครูเพียงอยํางเดียว แตํความรู๎เกิดขึ้นและสร๎างขึ้นโดยนักเรียนเอง  
โดยการลงมือกระทําด๎วยตนเอง (อุทิศ บํารุงชีพ, 2551) สําหรับการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีนี้ ครูต๎องสร๎าง
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในการเรยีนรู๎ ให๎มีความหลากหลาย ผํานวัสดุหรือสื่อเทคโนโลยี  (บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ๑, 2546) นอกจากน้ีการสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน ควรเป็นไปในลักษณะที่นักเรียนมีโอกาสลงมือ
สร๎างสิ่งตาํง ๆ คํอย ๆ แก๎ป๓ญหาทีเ่กิดขึ้นไปเป็นตามลําดับจนบรรลุเปูาหมาย นําแนวคิดและผลงานของตนเอง
มาวิเคราะห๑และแลกเปลีย่นกับผู๎อืน่ โดยมีครูเป็นผู๎แนะนําและสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด (ธนัฐพร จันทร๑แสง, 2551)  
 ด๎วยเหตุนีผู้๎วิจัยจึงสนใจจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ดว๎ยป๓ญญามาจัดการเรียนรู๎วิชา
ฟิสิกส๑ เรื่องปฏิกริิยานิวเคลียร๑ สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผู๎วิจัยรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู๎  
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าใจแนวคิดเรื่องปฏิกริิยานิวเคลียร๑ โดยเนน๎การจัดการเรยีนรู๎ที่ให๎นักเรียนไดล๎งมือ
ปฏิบัติในการสร๎างสรรค๑ช้ินงาน ไดแ๎กํ แบบจําลอง โปสเตอร๑ และภาพเคลื่อนไหว ผํานกระบวนการจดัการเรยีนรู๎
ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โดยการจัดการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสรา๎งสรรค๑ด๎วยป๓ญญา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุํมที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 15 คน เปน็นักเรียนชาย 6 คน นักเรียน
หญิง 9 คน ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส๑เพิ่มเติม ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สมัครใจรบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา 
 2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสรา๎งสรรค๑ด๎วยป๓ญญา แบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
  2.1 เครื่องมือท่ีใช๎ในการจัดการเรยีนรู๎ ได๎แกํ แผนการจดัการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการ
สร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ จาํนวน 3 แผน ประกอบด๎วยหัวข๎อหลัก 3 หัวข๎อ ได๎แกํ         
1) องค๑ประกอบของนิวเคลียส 2) พลังงานยึดเหนี่ยว และ 3) ปฏิกิรยิานิวเคลยีร๑ ใช๎เวลาทั้งสิ้น 10 คาบ  
คาบละ 50 นาที โดยมีกจิกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองในรูปแบบตําง ๆ เชํน การสร๎าง
แบบจําลองนิวเคลยีส การสร๎างโปสเตอร๑ การสร๎างภาพเคลื่อนไหว โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ     
1) ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน เป็นการกระตุ๎นความสนใจของนักเรียนเกีย่วกับเรื่องท่ีจะทําการจดัการเรียนรู๎  
2) ขั้นทบทวนความรู๎เดิม เป็นข้ันที่นักเรียนแสดงความรูค๎วามเข๎าใจเดิมที่มีอยูํในเรื่องที่กําลังจะเรียนรู ๎ 
3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด เป็นการให๎นักเรียนค๎นคว๎าข๎อมลูจากแหลํงเรียนรู๎ และลงมือปฏิบัติในการสรา๎งสรรค๑
ช้ินงาน และ 4) ขั้นสะท๎อนความคดิ เป็นการให๎นักเรียนได๎ตรวจสอบแนวคิด และพัฒนาแนวคดิของตนเอง  
  2.2 เครื่องมือท่ีใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลวิจัย ประกอบด๎วย 
   1) แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรือ่งปฏิกิริยานิวเคลียร๑ เป็นแบบวัดแนวคิดแบบปลายเปิด 
ประกอบด๎วยคาํถามเรื่อง องค๑ประกอบของนิวเคลียส จํานวน 8 ข๎อ พลังงานยึดเหนี่ยว จํานวน 5 ข๎อ  
และ ปฏิกริิยานิวเคลียร๑ จํานวน 6 ข๎อ  
   2) แบบสัมภาษณ๑แบบไมํเป็นทางการ ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ๑แบบไมเํป็นทางการ 
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เมื่อพบข๎อสงสัยหรือข๎อมูลที่ต๎องการจากนักเรียนมีความไมํชัดเจน โดยเตรียมประเด็นคําถามและนดัเวลา
นักเรียนเพื่อสัมภาษณ๑หรือทําการสัมภาษณ๑นักเรียนในระหวํางขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเกดิ
การเรยีนรู๎ ป๓ญหาและสิ่งที่นักเรยีนไมํเข๎าใจ บันทึกสิ่งท่ีสมัภาษณ๑หลังจากสัมภาษณ๑ทันที  
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ในการวิจัยนี้ผู๎วิจยัดําเนินการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมลู ดังนี้ 
  3.1 ขออนุญาตผู๎อํานวยการโรงเรยีน เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิจยั โดยแจ๎งวัตถุประสงค๑และ
รายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอ๎มูลในการวิจัย 
  3.2 ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ ให๎กับนักเรียนกํอนทําการวิจัย เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียน
จะต๎องเรียนรู๎ และชี้แจงช้ินงาน เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ เพื่อให๎นักเรียนได๎เตรียมดําเนินการ 
  3.3 กํอนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกแผนการจดัการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนทําแบบวัดแนวคิดกํอนการ
จัดการเรียนรู๎  
  3.4 ดําเนินการจัดการเรียนรูต๎ามแผนการจดัการเรียนรู๎ เรื่อง ปฏิกริิยานิวเคลียร๑ โดยการจัดการ
เรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา ซึ่งผู๎วจิัยเป็นผู๎ปฏิบตัิการจัดการเรียนรูด๎๎วยตนเอง หลงัการ
จัดการเรียนรู๎ทุกครั้ง ผู๎วิจัยบันทึกในประเด็น ป๓ญหา อุปสรรค แนวทางแก๎ไข และสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากการจัดการ
เรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา ลงในบันทึกหลังการจัดการเรยีนรู๎  
  3.5 หลังการจัดการเรียนรู๎ ผู๎วิจยัให๎นักเรียนทําแบบวดัแนวคิดหลังจากจบการเรียนรู๎แตํละแผน 
ทุกแผน โดยเป็นแบบวัดแนวคิดฉบับเดียวกับกํอนการจัดการเรียนรู ๎
  3.6 สัมภาษณ๑นักเรียนเมื่อพบข๎อสงสัยหรือข๎อมลูที่ต๎องการจากผู๎เรยีนท่ีมีความไมํชัดเจน  
โดยการเตรียมประเด็นคําถามและนัดเวลานักเรียนที่ต๎องการสัมภาษณ๑หรือทําการสัมภาษณ๑นักเรยีนในระหวําง
ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู๎ และทําการบันทึกสิ่งที่สัมภาษณ๑หลังจากการสัมภาษณ๑ทันท ี
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผู๎วิจัยมีการวิเคราะห๑ข๎อมลูหลังจากเก็บรวมรวมข๎อมูลจากเครื่องมือตําง ๆ ดังนี ้
  4.1 แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมลูเชิงคุณภาพด๎วย
การวิเคราะห๑เนื้อหา และการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วยการหาคําความถี่ และร๎อยละ โดยผู๎วิจัยอาํนและ
วิเคราะห๑คําตอบของนักเรียนจากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร๑ ทั้งกํอนและหลงัการ
จัดการเรียนรู๎ในแตํละข๎อผู๎วิจัยจาํแนกคําตอบของนักเรียนท่ีมีคําตอบอยูํในกลุํมเดยีวกันเพื่อนํามาจดักลุํมของ
คําตอบเป็น 5 กลุํมแนวคดิซึ่งดัดแปลงจากกรอบแนวคิดของ Abraham, Williamson, and Westbrook 
(1994) และ Haidar (1991) ดังนี ้
   1) กลุํมเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (Scientific Conception : SC) หมายถึง คําตอบท่ีแสดง
ให๎เห็นถึงความเข๎าใจแนวคิดทางวทิยาศาสตร๑ทั้งหมด 
   2) กลุํมเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ (Partial Conception : PC) หมายถึง 
คําตอบท่ีอยํางน๎อยหนึ่งองค๑ประกอบเป็นไปตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร๑ สํวนองค๑ประกอบอ่ืน ๆ  
ไมํกลาํวถึง 
   3) กลุํมเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑บางสํวนและคลาดเคลื่อนบางสํวน (Partial Conception 
& Complete Misconception : PC&CM) หมายถึง คําตอบท่ีบางองค๑ประกอบมีแนวคิดถูกต๎องตามแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร๑ และบางองค๑ประกอบมีแนวคิดไมํถูกต๎องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร๑ 
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   4) กลุํมเข๎าใจแนวคิดคลาดเคลื่อน (Complete Misconception : CM) หมายถึง คําตอบท่ี
อธิบายเกี่ยวข๎องกับเรื่องท่ีถาม แตไํมํถูกต๎องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร๑ 
   5) กลุํมทีไ่มํมีแนวคดิ (No Response : NR) หมายถึง อธิบายไมํเกี่ยวข๎องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร๑ในเรื่องที่ถาม ตอบวําไมํทราบ ตอบไมตํรงคําถาม หรือทวนคําถามซ้ํา 
  จากนั้นผู๎วิจัยนับจาํนวนนักเรียนท่ีตอบคําถามในแตลํะกลุมํแนวคิด หาคําความถี่ และคําร๎อยละ
ของจํานวนนักเรียนในแตํละแนวคดิ แล๎วทําการเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนท้ังกํอนและหลังการจดัการ
เรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร๑ 
  4.2 แบบบันทึกการสัมภาษณ๑แบบไมํเป็นทางการ ผู๎วิจัยใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคณุภาพด๎วย
การวิเคราะห๑เนื้อหาโดยการอําน ข๎อมูลที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑ในประเด็นที่ผู๎วจิัยต๎องการทราบถึงข๎อมูลที่ละเอียด
และลึกซึ้งมากข้ึนจากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการจัดการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสรา๎งสรรค๑ด๎วยป๓ญญา เพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง 
ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ ผู๎วิจยัวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ไดจ๎ากแบบวัดแนวคดิวิทยาศาสตร๑ และการสัมภาษณ๑แบบไมํเป็น
ทางการ พบวําแนวคิดของนักเรียนเมื่อผํานกระบวนการจัดการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ดว๎ยป๓ญญา
ดังนี้    
 1. แนวคิดเร่ือง องค์ประกอบของนิวเคลียส  
 กํอนการจัดการเรียนรู๎นักเรียนไมมํีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) เรื่ององค๑ประกอบของนิวเคลียส คิดเปน็
ร๎อยละ 40.00 โดยนักเรียนไมํตอบคําถาม และเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมํสมบูรณ๑ (PC) คิดเปน็ร๎อยละ 
20.00 ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน "นิวเคลียสของธาตุ คือแกนกลางของอะตอมของธาตุนั้น ๆ” แตํหลังจากการ
จัดการเรียนรู๎นักเรียนสํวนใหญมํีแนวคิดเพิ่มขึ้นอยูํในระดับที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (SC) คิดเป็นร๎อยละ 93.33 
ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “นิวเคลียสของธาตุ คือ แกนกลางของอะตอมที่ประกอบไปด๎วยโปรตอนและ
นิวตรอน (นร.6)” การเปรยีบเทียบแนวคิดกํอนและหลังการจดัการเรียนรู๎ของนักเรยีนพบวํา แนวคิดหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่ไมํมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อยละ 
33.33 แนวคิดหลังเรียนของนักเรยีนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑
บางสํวนและคลาดเคลื่อนบางสํวน (PC&CM) คิดเป็นร๎อยละ 13.33 แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ แบบไมํสมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 20.00 
และแนวคิดหลังเรียนของนักเรียนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ แบบไมสํมบูรณ๑ (PC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรยีนที่ไมํมี
แนวคิด (NR) คิดเป็นร๎อยละ 6.67 โดยมีนักเรียนท่ีมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (SC) ทั้งกํอนและหลังการจัดการเรยีนรู๎ 
คิดเป็นร๎อยละ 26.67  
 2. แนวคิดเร่ือง พลังงานยึดเหนี่ยว 
 แนวคิดเรื่องพลังงานยึดเหนี่ยวกํอนการจัดการเรยีนรู๎นักเรียนสํวนใหญํมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (CM) 
คิดเป็นร๎อยละ 53.33 ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “พลังงานยึดเหนี่ยวหมายถึง พลังงานท่ียึดเหนีย่วระหวําง
โมเลกุลกับโปรตอน” และเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 26.67 ตัวอยํางคําตอบ
ของนักเรียน “พลังงานยึดเหนี่ยว หมายถึง พลังงานท่ีทําให๎อนุภาคยดึเข๎าอยูํด๎วยกัน”  แตํหลังการจดัการเรยีนรู๎
นักเรียนท้ังหมด คดิเป็นร๎อยละ 100 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร๑ (SC) เชํน ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน 
“พลังงานยึดเหนี่ยว เป็นพลังงานท่ีใช๎ยึดเหนี่ยวอนุภาคนิวคลีออนในนิวเคลียส” จากการเปรียบเทียบแนวคิด
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กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎พบวํา แนวคิดหลังเรยีนของนักเรียนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจาก
กํอนเรียนที่ไมมํีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อยละ 13.33 ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “พลังงานยึด
เหนี่ยว เกิดจากการที่มีแรงสองแรงมากระทําจนเกดิพลังงาน” แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคดิ
วิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิคลาดเคลื่อน (CM) คิดเป็นร๎อยละ 53.33 และแนวคิดหลัง
เรียนของนกัเรียนทีม่ีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ 
(PC) คิดเป็นร๎อยละ 26.67 โดยทีม่ีนักเรียนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) ทั้งกํอนและหลังการจดัการเรียนรู๎ คิด
เป็นร๎อยละ 6.67  
 3. แนวคิดเร่ือง ปฏิกิริยานิวเคลียร์  
 แนวคิดเรื่องปฏิกริิยานิวเคลียร๑กํอนเรียนนักเรียนสํวนใหญํไมํมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อย
ละ 73.33 โดยนักเรยีนไมเํขียนตอบ สํวนอีกร๎อยละ 26.67 เข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) เชํน 
ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “ปฏกิิริยานิวเคลียร๑หมายถึง ปฏิกริิยาการแตกตัวและการรวมตัวของอนุภาค” แตํ
หลังจากการจดัการเรียนรู๎ นักเรยีนมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) คิดเป็นร๎อยละ 93.33 เชํน ตัวอยํางคําตอบของ
นักเรียน “กระบวนการที่นิวเคลียสเปลีย่นแปลงองค๑ประกอบหรือเปลี่ยนระดับพลังงาน” จากการเปรียบเทียบ
แนวคิดกํอนและหลังการจดัการเรยีนรู๎พบวํา แนวคิดหลังเรียนของนกัเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้น
จากกํอนเรียนที่ไมํมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อยละ 66.67 แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบไมํสมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 26.67 และ 
แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนทีไ่มํมแีนวคิด 
(NR) คิดเป็นร๎อยละ 6.67  
 4. แนวคิดเร่ือง ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน 
 แนวคิดเรื่องปฏิกริิยานิวเคลียร๑ฟิชชัน กํอนเรียนนักเรียนสํวนใหญไํมมํีแนวคิด (NR) คือนักเรียนไมํ
ตอบคําถาม คิดเป็นร๎อยละ 53.33 และ เข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 33.33 
ดังตัวอยํางคําตอบ “ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิชชัน หมายถึง การแตกตัวของธาตุ” แตํหลังจากการเรียนรู๎ นักเรียน
เข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) คิดเป็นร๎อยละ 66.67 เชํน ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิช
ชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวเป็นนิวเคลียสขนาดเล็กกวํา” จากการเปรยีบเทยีบแนวคิด
กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎พบวํา แนวคิดหลังเรยีนของนักเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจาก
กํอนเรียนที่ไมมํีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อยละ 33.33 แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบ ไมํสมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 33.33 
แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนทีไ่มํมแีนวคิด 
(NR) คิดเป็นร๎อยละ 20.00 และแนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) 
เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนทีม่ีแนวคิดคลาดเคลื่อน (CM) คิดเป็นร๎อยละ 13.33  
 5. แนวคิดเร่ือง ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
 แนวคิดปฏิกิรยิาลูกโซํพบวํา กํอนการจัดการเรยีนรู๎นักเรียนสํวนใหญํ เข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบ
ไมํสมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 86.67 เชํน ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “ปฏิกิริยาลูกโซํ   คือ ปฏิกิรยิาที่เกิด
การกระทําตํอกันเป็นทอด ๆ” แตหํลังการจดัการเรียนรู๎ นักเรียนเข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) คิดเป็นร๎อยละ 
66.67 เชํน ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “ปฏิกิรยิาลูกโซํ หมายถึง การแตกตัวจากปฏิกิรยิาฟิชชันท่ีหนึ่งไปทําให๎
เกิดปฏิกริิยาฟิชชันท่ีสอง และนิวตรอนจากฟิชชันท่ีสองไปทําให๎เกดิฟิชชันท่ีสามเป็นเชํนนี้ไปเรื่อยๆ” จากการ
เปรียบเทยีบแนวคิดกํอนและหลังการจัดการเรยีนรู๎พบวํา แนวคิดหลังเรียนของนักเรยีนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ 
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(SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนทีไ่มมํีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นรอ๎ยละ 13.33 แนวคิดหลังเรยีนของนักเรียนท่ี
มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึน้จากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) คิดเปน็ร๎อยละ 
53.33 โดยที่มีนักเรียนท่ีมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบไมํสมบูรณ๑ (PC) ทั้งกํอนและหลังการจดัการเรียนรู๎ คิดเป็น
ร๎อยละ 33.33  
 6. แนวคิดเร่ืองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน 
 แนวคิดปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิวชัน กํอนการจัดการเรียนรู๎พบวํานักเรยีนสํวนใหญํ ไมํมีแนวคดิ (NR) คือ
นักเรียนไมํตอบคําถาม คิดเป็นร๎อยละ 40.00 อีกร๎อยละ 26.67 เข๎าใจแนวคิดคลาดเคลื่อน (CM) เชํน ตัวอยําง
คําตอบของนักเรียน “ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิวชัน เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวของธาตุหลังจากเกิดการชน”  และ
เข๎าใจแนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 20.00 เชํน ตัวอยํางคําตอบของนักเรียน “การ
รวมตัวของธาตุ” แตํหลังจากการจัดการเรียนรู๎ นักเรียนมีแนวคิดวทิยาศาสตร๑ (SC) คิดเป็นร๎อยละ 80.00 จาก
การเปรยีบเทียบแนวคดิกํอนและหลังการจดัการเรียนรู๎พบวํา แนวคิดหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแนวคดิ
วิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่ไมํมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (NR) คิดเป็นร๎อยละ 26.67 แนวคิดหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มแีนวคิดคลาดเคลื่อน (CM) คิดเปน็ร๎อยละ 
20.00 แนวคิดหลังเรียนของนักเรยีนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ (SC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑
แบบไมสํมบูรณ๑ (PC) คิดเป็นร๎อยละ 20.00 แนวคิดหลังเรยีนของนักเรียนท่ีมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบไมํสมบูรณ๑ 
(PC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนทีไ่มํมีแนวคิด (NR) คิดเป็นร๎อยละ 13.33 และแนวคิดหลังเรยีนของนักเรียนท่ีมี
แนวคิดวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบรูณ๑ (PC) เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนท่ีมแีนวคิดคลาดเคลื่อน (CM) คิดเปน็ร๎อยละ 
6.67  โดยมีนักเรียนที่มีแนวคดิวิทยาศาสตร๑ (SC) ทั้งกํอนและหลังการจัดการเรยีนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 13.33 
พบวําหลังการจัดการเรียนรู๎นักเรยีนมีแนวคิดวิทยาศาสตร๑เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิวชัน เพิ่มขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวําหลังการจดัการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญาสามารถชํวย
พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ นักเรยีนสํวนใหญํมากกวําร๎อยละ 60 มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑
หลังการจดัการเรียนรูเ๎พิ่มขึ้นจากกํอนได๎รับการจัดการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา 
โดยเฉพาะในแนวคิดเรื่อง องค๑ประกอบของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว และเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลยีร๑  ซึ่ง
นักเรียนเข๎าใจแนวคดิวิทยาศาสตร๑ มากกวําร๎อยละ 90.00  โดยในเรื่อง องค๑ประกอบของนิวเคลียส นักเรียนมี
แนวคิดวิทยาศาสตร๑ เพิม่ขึ้นจากรอ๎ยละ 26.57 เป็น 93.33 แนวคิดเรื่อง พลังงานยึดเหนี่ยว เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 
6.67 เป็น 100.00 แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 0.00 เป็น 93.33 แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยา
นิวเคลียร๑ฟิชชัน เพิ่มจากร๎อยละ 0.00 เป็น 66.67 แนวคิดเรื่อง ปฏิกิริยาลูกโซํ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 0.00 เป็น 
66.67 และแนวคิดเรื่อง ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิวชัน เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 13.33 เป็น 80.00 ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา
การจัดการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญานั้นชํวยพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเรื่อง ปฏิกิริยา
นิวเคลียร๑ให๎มีแนวคิดวิทยาศาสตร๑ สอดคล๎องกับผลการวจิัยของ กิตติยา ปลอดแก๎ว (2551) ที่พบวําผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนหลังจากเรียนจากบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา เรื่อง การ
สร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ภัทรลักษณ๑ 
สังข๑วงษ๑ (2556) ได๎ศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาความคิดอภิป๓ญญาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียน
เรื่องวิวัฒนาการ โดยการจดั กิจกรรมการเรยีนรูต๎ามทฤษฎีการเรยีนรู๎เพื่อสรา๎งสรรค๑ด๎วยป๓ญญา ท่ีพบวําการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ๎รื่องวิวัฒนาการ ตามทฤษฎีการเรยีนรู๎เพื่อสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา สามารถพัฒนาความคิดอภิ
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ป๓ญญาของนักเรียนได๎ เห็นได๎จากคะแนน แบบวัดความคดิอภิป๓ญญาของนักเรียนหลังการเรียนรู๎เพิ่มขึน้จากกํอน
การเรยีน อยํางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 นอกจากน้ีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการจัดการเรยีนรู ๎สามารถชํวยสํงเสริมให๎นักเรียน
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับปฏิกริิยานิวเคลียร๑ได๎ สอดคล๎องกับหลักการของการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑
ด๎วยป๓ญญา โดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุวํานักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมค๎นหา (Search Engine) มา
เป็นเครื่องมือสําหรับสร๎างช้ินงานหรือใช๎ประกอบในการสร๎างช้ินงาน ทําให๎เกิดการเรียนรูร๎ํวมกันทั้งระหวํางครู
กับนักเรียน และนักเรยีนและนักเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และเรียนรู๎ไปด๎วยกัน (บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ๑, 2552) อยํางไรก็ตามมนีักเรียนอีกกลุมํหนึ่งท่ีหลังจากการจัดการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑
ด๎วยป๓ญญาแล๎วยังคงมีแนวคดิวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ เชํน เรือ่งปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิชชันและปฏิกิริยาลูกโซํ 
คิดเป็นร๎อยละ 33.33  และเรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ฟิวชัน ร๎อยละ 20.00 สาเหตุสํวนหน่ึงมาจากกิจกรรมที่ครูใช๎
ในการจัดการเรียนรู๎นั้นไมํเหมาะสมกับนักเรียนกลุํมนี้ เนื่องจากแนวคิด เรื่อง ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิชชัน ปฏิกิริยา
ลูกโซํ และ ปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ฟิวช้ันนั้น เป็นการเกิดกระบวนท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรมมากสํงผลให๎นักเรียนไมํ
สามารถสรา๎งแนวคิดให๎เกิดแกตํนเองได๎ในเวลาที่จํากดั สอดคล๎องกับ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ๑ (2546) ที่ระบุวํา
สภาพแวดล๎อมสํงผลตํอการเรียนรูข๎องผู๎เรียน ครคูวรพิจารณาเนื้อหา วัยของนักเรียน และจดัเวลาให๎เหมาะสม
กับการทํากิจกรรม เพื่อให๎นักเรยีนสามารถสรา๎งองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองมากที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 สําหรับการสร๎างช้ินงานในแตลํะหัวข๎อที่มีการใช๎เทคโนโลย ีชํวยในการจัดการเรียนรู๎ เชํน 
การสร๎างภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการจดัการเรียนรู๎ ครูผูส๎อนควรมีการแนะนาํซอฟต๑แวร๑และ
วิธีการในการสร๎างภาพเคลื่อนไหว จนกระทั่งนักเรียนสามารถสร๎างภาพเคลื่อนไหวไดด๎๎วยความชํานาญนอกเวลา
เรียน 
  1.2 ถึงแม๎วํานักเรียนจะได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญาแล๎ว
นั้น ผู๎วิจัยพบวํายังมีนักเรียนบางสวํนยังมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร๑แบบไมสํมบูรณ๑ในเรื่อง องค๑ประกอบของ
นิวเคลียส และปฏิกิรยิานิวเคลียร๑ สังเกตได๎วําเนื้อหาดังกลําว เป็นเนือ้หาเชิงนามธรรมผู๎เรียนจะต๎องสรา๎ง
จินตนาการเพื่อให๎เห็นภาพของโครงสร๎างหรือรูปแบบ แตดํ๎วยเวลาในการจัดการเรยีนรู๎ที่จํากดัโดยในบางสํวน
อาจจะต๎องใช๎เวลาในการทําความเข๎าใจมากกวํานี้ ดังนั้นผู๎วิจัยขอเสนอแนะวําในครั้งตํอไปผู๎สอนอาจจะต๎อง
จัดหาแหลํงเรียนรู๎ สื่อหรือเว็บไซต๑ตําง ๆ ในการจัดการเรยีนรู๎ ให๎ผูเ๎รยีนมีเวลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหรือ
ผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑ตํางๆ เพื่อเป็นชํองทางในการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางนักเรยีนกับนักเรยีน และนักเรียน
กับครูผูส๎อนอีกทางหนึ่ง ขอให๎ใช๎คําวํา ครูกับนักเรยีนทั้งหมด ปรับท้ังบทความ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วย
ป๓ญญา ท่ีเหมาะสมตํอการพัฒนาแนวคิดของนักเรียนควรมีลักษณะอยํางไร  
  2.2 ในการจัดการเรียนรูต๎ามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญาในครั้งตํอไปควรศึกษาเกี่ยวกับ
เจตคติของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรยีนรู๎ตามทฤษฎีแหํงการสร๎างสรรค๑ด๎วยป๓ญญา เพื่อสํงเสริมให๎นกัเรียนเกดิ
การเรยีนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน โดยศึกษาเฉพาะ
เหตุการณ๑ทางการเมืองในชํวงนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร  2) เพื่อเปรียบเทยีบความ
คิดเห็นของประชาชนในการเข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ   เวชชาชีวะ กับนางสาว  
ยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร จําแนกตามเพศ อายุ  อาชีพ  รายได๎ และระดับการศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ๑การมี
สํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กลุมํตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี  
จากประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลําง 6 จังหวัด  เพชรบูรณ๑ พิจติร พิษณุโลก  สุโขทัย นครสวรรค๑ และ
กําแพงเพชร  จํานวน 500 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม สถติิที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ  การแจกแจงความถี่  (Frequency) ร๎อยละ (percent) คําเฉลี่ย (mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และการหาคําสมสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  ผลการวิจัยพบวํา  1. รัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ประชาชนมีระดับการมีสํวนรํวมทางการ
เมือง ในการใช๎สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การเข๎าสังเกตการณ๑ ตลอดจนการชุมนุมเรียกร๎องจากกลุํมตํางๆ รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร ประชาชนมีระดับการมสีํวนรํวมทางการเมือง การเปิดโอกาสให๎ชุมนุมอยาํงสงบ การ
สํงตัวแทนเข๎าอภิปรายและให๎ประชาชนมีสํวนรํวมผาํนกิจกรรมโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น 2. ประชาชนมคีวาม  
 
 

*นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
                       **อาจารย๑ประจําคณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
                      ***อาจารย๑ประจาํคณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
                    ****อาจารย๑ประจาํคณะมนุษย๑ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
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คิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อเปรียบเทยีบความคิดเห็นของประชาชน รัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีสัดสํวนสูงกวํารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร 3. ตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ และ
ระดับการศึกษา ตํางมีความสมัพันธ๑กับการมีสํวนรํวมทางการเมืองและความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมือง
อยํางมีนัยสําคญั เว๎นแตรํัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร ตัวแปรรายไดไ๎มํมคีวามสมัพันธ๑กับความคดิเห็นตํอการ
พัฒนาทางการเมือง 
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง / การพัฒนาทางการเมือง / ระบอบประชาธิปไตย 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of  this  research were: 1) to study the political participation levels of Thai 
people in the certain periods of the governments of Mr. Abhisit Vejjajiva and  Miss Yingluck  
Shinawatra; 2) to compare opinions of  people, categorized by genders, ages, occupations, 
incomes, and  education levels, on the political participation in the government terms of  Mr. 
Abhisit Vejjajiva and  Miss Yingluck  Shinawatra; and 3) to find out the relationship of the 
political participation and political development in democracy  regime.  The samples for this 
research  were 500  people who lived in 6 provinces of  Lower North provinces of Thailand; 
Phetchabun, Phichit, Phitsanulok, Sukhothai, Nakhornsawan, and Kampangphet. Data were 
collected by using questionnaires and the data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  The results  
of  research showed that:  1.  In the period of Mr. Abhisit Vejjajiva’s government, people had 
political participation in voting, observing political situation, and claiming gatherings from 
different groups.  For the political period of Miss Yingluck Shinawatra’s government, people 
were opened to have peaceful claiming congregations, sent a representative to join discussion, 
and took part in the activities organized by the government.  2. When comparing the political 
participation in the period of the two governments, it was found that people had higher 
political participation in the term of Mr. Abhisit Vejjajiva’ s government than  in the political 
time of  Miss Yingluck Shinawatra’s government.  3. The result of the hypothesis testing 
showed that the variables of gender, age, occupation , income, and  education level were 
significantly related to the political participation and the opinions on political development.  
However, only in political term of Miss Yingluck Shinawatra’s government was the variable of 
income found unrelated to the opinions on the  political development.  
 

Keywords: Political Participation / Political Development / Democracy Regime 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประธานาธิบดสีหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอล๑น (Abraham Lincoln) ได๎ให๎คํานิยามของการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ที่ไดร๎ับการยอมรับและนําไปอ๎างอิงกันอยํางกว๎างขวางวํา 
“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
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ประชาชน” (government of the people, by the people, and for the people) (ประหยัด หงษ๑ทองคํา, 
2542 , หน๎า 13)  
 ความหมายของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกลาํว อํานาจสูงสุดหรืออํานาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประชาชนทําหน๎าท่ีปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) นั้น เป็นอุดมคติ 
เพราะในทางปฏิบัตไิมสํามารถกระทําได๎  จึงเกิดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู๎แทน  (Indirect 
Democracy or Representative government) โดยประชาชนเลือกผู๎แทนข้ึนทําหน๎าท่ีแทนตน  แล๎วผู๎แทน
เหลํานั้นมีหน๎าที่รํวมกันกําหนดทั้งผู๎ปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัตติามนโยบาย  ซึ่งเปน็หลักการ
และกระบวนทางการเมืองการปกครองท่ีสอดคล๎องกับอุดมการณ๑ประชาธิปไตยตามคํานยิามของอับราฮัม  
ลินคอล๑น  
 การที่ประชาชนทําหน๎าท่ีปกครองตนเองโดยตรง หรือการเลือกผู๎แทนเข๎าไปทําหน๎าท่ีแทนตนนั้น  
เป็นกลไกเบื้องต๎นของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตํการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติ  จะดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพได๎นั้น  ประชาชนต๎องมี
คุณสมบัติที่เอื้อหรือสนับสนุนตํอหลักการประชาธิปไตย  เชํน  มีความสนใจ กระตือรือร๎นที่จะเข๎ามสีํวนรํวม
ในทางการเมือง หรือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทํางานของรัฐอยํางจริงจัง เป็นต๎น หรืออาจกลําวได๎อีก
นัยหนึ่งวํา  ประชาชนต๎องมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะที่วํา “กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเป็น
หน๎าท่ีที่ทุกคนต๎องเอาใจใสํรับผดิชอบ จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธให๎พ๎นความรับผิดชอบของตนหาได๎ไมํ”  หรือ 
“การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน” (ประหยดั  หงษ๑ทองคํา, 2542, หน๎า 7)  
 การมีสํวนรํวมในทางการเมือง (Political Participation) จึงเป็นหัวใจของการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตก แตํทั้งนี้มิได๎หมายความวํา ประชาชน
ทั้งหมดต๎องการที่จะมีสํวนรํวมในทางการเมือง เพราะยังมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งที่พอใจที่จะเป็นผู๎
สังเกตการณ๑ทางการเมืองมากกวําจะเข๎ามสีํวนรํวมในทางการเมืองโดยตรง  และหากเปดิโอกาสให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในทางการเมืองมากเกินไป  ก็อาจจะไมํเกดิผลดไีด๎ เนื่องจากในบริบทของการมีสํวนรํวมในทางการเมือง
นั้น   ประชาชนจะมีสิทธิสํวนรํวมในทางการเมือง  ทั้งรูปแบบหรือวิธีการ และขอบเขต กลุํม หรือ จํานวนของ
ประชาชนผู๎มสีิทธิสํวนรํวมในทางการเมืองได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดนั้น ยังข้ึนอยูํกับระดับของ
พัฒนาการทางการเมือง ความตื่นตัวในทางการเมือง และวุฒิภาวะทางการเมืองหรือภมูิป๓ญญาทางการเมืองของ
รัฐนั้นๆ เป็นสําคัญด๎วย  
 การมีสํวนรํวมในทางการเมืองของประชาชน จึงมิใชํมีเพียงการออกเสียงเลือกตั้งผู๎แทนหรือการมีสํวน
รํวมในทางการเมืองรูปแบบอื่น รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงเทํานั้น  และประชาชนผู๎มสีิทธิสํวนรํวมในทางการเมืองก็
มิได๎จาํกัดวําต๎องเป็นชายหรือหญิง  หรือต๎องอายุ 20 ปีบริบูรณ๑ หรือต๎องไมํเป็นผู๎ทุพลภาพ หรือต๎องสําเร็จ
การศึกษาระดับใดระดับหนึ่งเทํานัน้ ในกระแสการเปลีย่นแปลงทางการเมืองนั้น  วิกฤตการณ๑เรยีกร๎องสิทธิสํวน
รํวมในทางการเมืองของประชาชนเกิดขึ้นบํอยๆ ในสังคมการเมืองของประเทศตํางๆ รวมทั้งประเทศไทยด๎วย  
เชํน การเรียกร๎องของขุนนางอังกฤษที่จะมีมหากฎบัตร หรือ แมคนาคาร๑ต๎า(Magma Carta) เพื่อขยายสิทธิมี
สํวนรํวมในทางการเมืองของคนอังกฤษ การเรียกร๎องประชาธิปไตยของนักศึกษาจีนท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมย  เมื่อปี 
พ.ศ. 2527 การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยเพื่อให๎ปวงชนชาวไทยได๎มสีํวนรํวมในทางการเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2475 หรือการปฏริูปขยายขอบเขต กลุมํ หรือจํานวนของประชาชนผู๎มสีิทธิสํวนรํวม
ในทางการเมือง เป็นวัตถุประสงค๑ที่สําคัญวัตถุประสงค๑หนึ่ง (นรนิติ  เศรษฐบุตร, 2543, หน๎า 18) 
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 การเปิดโอกาสให๎ประชาชนไดม๎ีสวํนรํวมในทางการเมืองเป็นพัฒนาการมีสํวนรํวมในทางการเมืองไทย
แบบพหุนิยม  (Pluralism) หรือ เป็นแนวความคิดที่เคารพความแตกตําง (Difference) และความหลากหลาย 
(Diversity) ในมิติตํางๆ ของผู๎คนในสังคม ตั้งแตํการเมืองสํงเสรมิใหป๎ระชาชนไดม๎ีสํวนรํวมในการผลักดันหรือ
การพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกจิ และสังคม กํอให๎เกิดภาวะชุมชนเข๎มแข็ง  หรือท่ีเรียกวํา “ประชาสังคม”  ใน
ป๓จจุบัน  ท้ังนี้ ได๎มีการนําเสนอแนวความคิดเรื่องพหุนิยมกันมาตั้งแตํยุคแหํงการตํอสู๎เพื่อประชาธิปไตย 14 
ตุลาคม 2516 แตํหลังจากชํวงนั้นอุดมการณ๑ประชาธิปไตยไดเ๎ลือนคอํยๆ หายไป และมีแนวความคดิของสังคม
นิยมเข๎ามาแทนท่ีและจนกระทั่งทศวรรษท่ีผํานมา  (นับจากเหตุการณ๑พฤษภา 2535)  เป็นชํวงหัวเลี้ยวหัวตํอ
ของการปฏิรูปการเมืองไทย ประชาชน นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน องค๑กรเอกชน และสภาราํง
รัฐธรรมนูญได๎ให๎ความสําคญักับ “การมีสํวนรํวมในทางการเมือง” (Political Participation) มากเปน็พิเศษ  จน
ดูเหมือนวําจะเป็นคําท่ีมคีวามหมายยิ่งใหญํ เนื่องจากรัฐธรรมนญูแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
นับตั้งแตํกรอบเบื้องต๎นของรํางรัฐธรรมนญู เจตจาํนงของสภารํางรัฐธรรมนญู  สาระสําคญัของรัฐธรรมนูญล๎วนมี
ผลให๎ประชานได๎มีสํวนรํวมในกระบวนทางการเมืองทุกมิติมากยิ่งข้ึน  และยังได๎ขยายการรับรองสิทธิขัน้พ้ืนฐาน 
(Basic Rights or Fundamental Rights) และสิทธิของพลเมือง (Citizens Rights) เชํน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นโดยการพูด  การเขียน  การพิมพ๑  การโฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  สิทธิออกเสยีงเลือกตั้ง
และสมัครรับเลือกตั้ง  เสรีภาพในการรวมกันเป็นพรรคการเมือง  เป็นต๎น   เพื่อเอื้อประโยชน๑ตํอการมีสํวนรํวม
ในทางการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 น้ัน 
นับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญํของการปฏิรูปการเมือง ทําให๎ประชาชนมีชํองทางเข๎ามีสํวนรํวมในทางการเมืองในทุก
มิติทั้งในแนวราบ (รูปแบบหรือวิธกีาร) และแนวตั้ง (ขอบเขตหรือจํานวนของประชาชนผู๎มีสิทธิสํวนรํวมในทาง
การเมือง) โดยบญัญตัิไว๎ชัดเจนในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ มาตรา 76 ดังนี้  
 “มาตรา 76 รัฐต๎องสํงเสรมิและสนับสนุนการมสีํวนรํวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใช๎อํานาจ
รัฐทุกระดับ”  
 นอกจากน้ัน  บทบัญญัติแหํงรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอีกหลายมาตราก็ได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในทางการเมืองอยํางเป็นรูปธรรมเดํนชัดอยํางท่ีไมํเคยปรากฏมากํอนในรัฐธรรมนญูทั้ง 18 ฉบับ ที่ประเทศ
ไทยเคยใช๎มา สิทธิสํวนรํวมในทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมํจึงได๎เปดิกว๎างขึ้นทั้งด๎าน
รูปแบบ  หรือวิธีการของการมสีํวนรํวมในทางการเมืองของประชาชน  และขอบเขต กลุมํ หรือจํานวนของ
ประชาชนผู๎มสีิทธิสํวนรํวมในทางการเมือง  กํอให๎เกิด “ระบบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม” (Participatory 
Democracy) และสร๎าง “ระบบพหุการเมือง” (Plural Politics) ที่นําไปสูํ “การเมืองภาคพลเมือง”(รัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย, 2540 ) 
 ประชาชนจะได๎ใช๎สิทธิสํวนรํวมในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฯ กําหนดไว๎หรือไมํนั้น  ยังไมํอาจสรุป
ได๎ เพราะในกระบวนการทางการเมืองมีป๓จจัยอื่นอีกมากที่เป็นตัวแปร  ทําให๎เกิดกระบวนการและพฤตกิรรมที่
เป็นอุปสรรคตํอการมีสํวนรํวมในทางการเมือง  ซึ่งอาจทําให๎ประชาชนไมํได๎ใช๎สิทธิสํวนรํวมในทางการเมืองตาม
เจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนญูฯ ก็ได ๎ นอกจากน้ัน  การนําแนวความคดิของประเทศตะวันตกมาใช๎ ในกระแส
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยและวฒุิภาวะทางการเมืองไทยแบบดั้งเดิมนั้น  จะเกิดผลตํอการปฏิรูปการเมืองไทย
อยํางไร  เป็นประเด็นที่ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนจะต๎องผลักดันให๎ประชาชนได๎ใช๎สิทธิสํวนรํวมในทาง
การเมืองตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญ เพื่อสร๎างระบบประชาธิปไตยแบบมสีํวนรํวม (Participatory 
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Democracy) และพหสุังคม (ประชาสังคม) – พหุการเมือง (Plural Society – Plural Politics) ให๎เปน็กลไก
หนึ่งที่จะทําให๎เกิดความสมดุลทางการเมืองตํอไป  
 จากการที่ได๎กลําวไว๎ในข๎างต๎น  การมีสํวนทางการเมืองของประชาชนนับวําเป็นปรากฏการณ๑ทาง
การเมืองที่สําคญัประการหนึ่ง อันนําไปสูํการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ยิ่งป๓จจุบันความ
ต๎องการในการเข๎ามามีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนได๎เพิม่ขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสังคมที่
ปกครองด๎วยระบอบเสรีประชาธิปไตย จําเป็นที่จะต๎องตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
กระบวนการปกครองของรัฐบาล  ก็เพราะเหตุที่วําการปกครองในรปูแบบประชาธิปไตยจะยึดหลักอุดมการณ๑
ที่วํา  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั่นคือ  ประชาชนมีสิทธิและอาํนาจอันชอบธรรมในการปกครองตนเอง 
โดยอาศัยวิธีการการมีสํวนรํวมทางการเมือง ซึ่งวิธีการดังกลําวจะยังผลให๎ประชาชนมีสิทธิเหนือการคดัเลือกผู๎นํา  
ตลอดจนมีสํวนในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ และการดําเนินนโยบายการบริหารซึ่งนโยบายตํางๆ ของรัฐบาล
จะมีผลกระทบตํอประชาชนโดยสวํนรวม และการมสีํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะนําพาการพัฒนา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง การศึกษาครั้งนี้จงึเป็นการศึกษาการมีสํวนรํวมทางการเมือง
ของประชาชน โดยทําการศึกษาในชํวงรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551-2553)และนางสาวยิ่งลักษณ๑ 
ชินวัตร (พ.ศ.2554-2556)เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพรรคการเมอืงทั้งสองพรรคถือวําเป็นพรรคที่มขีนาดไมํ
ตํางกัน เป็นพรรคที่เป็นคูํแขํงกันมาโดยตลอดเมื่อหลายปีที่ผํานมา อกีท้ังยังมีนโยบายและเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
แตํละชํวงรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการเมืองคํอนข๎างแตกตํางกันโดยเฉพาะการสํงเสรมิให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวม
ทางการเมือง ผลการศึกษาเรื่องนี้จะทําให๎ทราบการเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมืองในแตํละชํวงรัฐบาลของ
ประชาชนตลอดจนความสัมพันธ๑ระหวํางการมสีํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งจะสามารถใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให๎มคีวามมั่นคง
ตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชนอันจะนําไปสูํการพัฒนาทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยที่จะศึกษาเฉพาะเหตุการณ๑ทางการเมืองในชํวงรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะกับ
นางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการเข๎ามามสีํวนรวํมทางการเมืองในสมยัรัฐบาล
นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะกับนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร จําแนกตามสถานภาพของประชาชน 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑การมีสวํนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 

 1. ประชาชนท่ีมีเพศ  ตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร แตกตํางกัน  
 2. ประชาชนท่ีมีอายุ ตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร แตกตํางกัน  
 3. ประชาชนท่ีมีอาชีพ ตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร แตกตํางกัน  
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 4. ประชาชนท่ีมีรายได๎ ตํางกันมสีวํนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร แตกตํางกัน  
 5. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ตํางกันมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กับนางสาวยิ่งลักษณ๑   ชินวัตร แตกตํางกัน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยอยูํในภาคเหนือตอนลําง  6 จังหวัดได๎แกํ 
เพชรบูรณ๑  พิจิตร  พิษณุโลก  สุโขทัย  นครสวรรค๑และกําแพงเพชร ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีข้ึนไป ที่มีสทิธิการ
เลือกตั้งและการมีสํวนทางการเมือง จํานวน 3,990,072 คน 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนท่ีอาศัยอยูํในภาคเหนือตอนลําง  6 จังหวัดได๎แกํ 
เพชรบูรณ๑  พิจิตร  พิษณุโลก  สุโขทัย  นครสวรรค๑และกําแพงเพชร ที่มีอายุตั้งแตํ 18 ปีข้ึนไป ที่มีสทิธิการ
เลือกตั้งและการมีสํวนทางการเมือง จํานวน  500 คน โดยใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple random sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมลีักษณะคําถามปลายปดิแบํงออกเป็น 3 สํวน  
  1.1 แบบสอบถามที่เกี่ยวข๎องกับภมูิหลัง ประกอบด๎วย เพศ อายุ รายได๎ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ 
  1.2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมทางการเมือง ประกอบด๎วย การใช๎สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งการใช๎สิทธิในการแสดงความคิดเห็นการใช๎สิทธิชุมนุมโดยสงบการใช๎สิทธิเสนอเรื่องราวร๎องทุกข๑การใช๎
สิทธิรับฟ๓งความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ๑การใช๎สิทธิรบัรู๎ข๎อมูลขําวสารของราชการการใช๎สิทธิมี
สํวนรํวมในการสํงเสริมและรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม  
  1.3 แบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับการพฒันาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด๎วย 
ความเสมอภาคเทําเทียมกันการสร๎างเสถียรภาพการเมืองและการเปลี่ยนแปลงอยํางมรีะเบียบการพฒันาการ
บริหารและกฎหมายการพัฒนาการเมืองทําให๎ระบบการเมืองทันสมยัการเสริมสรา๎งวัฒนธรรมทางการเมือง 
 2. การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
  2.1 ด๎านความตรง (validity) ของแบบสอบถาม ใช๎การหาความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity)และความตรงเชิงโครงสรา๎ง (construct validity) จากผู๎เช่ียวชาญการวิจัย 5 ทําน คือ รศ.ดร. วัลลภ  
รัฐฉัตรานนท๑ ดร.ณัฐวุฒิ บุ๎งจันทร๑  ดร.อภิไท  สอนทอง  ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง  และ ดร.สุชินชยันต๑ เพช็รนิล โดย
ใช๎การหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ผลการคํานวณพบวํา มีคําความสอดคล๎อง= 0.956 
  2.2 ด๎านอํานาจจาํแนก การหาคําอํานาจจําแนกจากการทดลองใช๎แบบสอบถาม(try out) กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ชุดโดยใช๎สูตร t-test แบบ Independent ใช๎เทคนิค 50% 
เลือกข๎อคําถามที่มีคํา t ตั้งแตํ 1.75 ข้ึนไป พบวํามีข๎อคําถามที่อยูํในเกณฑ๑ที่กําหนด จํานวน 54 ข๎อ  มีคํา t 
ตั้งแตํ 1.795 ถึง 7.664  
  2.3 ด๎านความเที่ยง (reliability) การหาคําความเที่ยงของแบบสอบถามได๎จากการทดลองใช๎
แบบสอบถาม  กับประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ ทําการวเิคราะห๑คําความเที่ยง ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช๎วิธีการคํานวณคําสัมประสิทธิอัลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งมีคําเทํากับ 0.700  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห๑ลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎การแจกแจงความถี่ (frequency) ร๎อยละ 
(percent) คําเฉลีย่ (mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 2. การวิเคราะห๑เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใช๎การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  1.1 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  การมีสํวนรํวมทางการเมือง โดยเฉลี่ยทั้งสองรัฐบาล ประชาชนมสีํวนรํวมทางการเมืองในระดับ
ปานกลางเชํนเดียวกัน  โดยในสมยัรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กลุํมตัวอยํางมสีํวนรํวมทางการเมอืงมากที่สุด
วําประชาชนออกมาใช๎สิทธิเลือกตัง้ในทุกระดับ รองลงมาคือประชาชนสนใจเข๎าสังเกตการณ๑ตามจุดเลือกตั้งตํางๆ  
สื่อมวลชนแสดงความคดิเห็นตํอการทํางานของรัฐอยํางเสรตีลอดจนเจ๎าหน๎าท่ีมีการกีดกัน สกดั/ปูองกนัการ
ชุมนุมของประชาชนโดยอ๎างการปอูงกันเหตุรุนแรงและประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลตํางๆของหนํวยงานรัฐได๎งําย
รวมทั้งบางสํวนเห็นวํารัฐให๎โอกาสประชาชนชุมนุมโดยสงบ สํวนประเด็นท่ีกลุํมตัวอยํางมีสํวนรํวมทางการเมือง
น๎อยกวําประเด็นอื่นๆ คือ ประชาชนรวมกลุํมเสนอข๎อเรยีกร๎องกับรฐับาล เชํนกลุํมเกษตรกร, กลุํมผู๎ใช๎แรงงาน 
การเข๎าร๎องทุกข๑กับหนํวยงานที่เกีย่วข๎อง  ตลอดจนเห็นวํารายการสือ่ท่ีวิพากษ๑วิจารณ๑รัฐจะถูกแทรกแซง   
  ขณะที่ในสมยัรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ๑ ชินวัตรปรากฏวํา กลุํมตัวอยํางมีสํวนรํวมทางการเมือง
มากที่สุดโดยการออกมาใช๎สิทธิเลอืกตั้งในทุกระดับรองลงมาได๎แกรํฐัสํงตัวแทนอภิปราย ตอบข๎อสงสยัของ
ประชาชน ผํานเวทีตํางๆ ประชาชนรู๎และเข๎าร๎องทุกข๑โดยตรงกับหนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนประชาชนจัดเวที
ชาวบ๎านวิพากษ๑วิจารณ๑การทํางานของรัฐและรัฐให๎โอกาสประชาชนชุมนุมโดยสงบ รวมทั้งบางสํวนเห็นวํารัฐบาล
ให๎ความสําคญักับการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล๎อมโดยให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมผํานกิจกรรม/โครงการที่รัฐจัดขึ้น 
ทั้งนี้ ประเด็นท่ีกลุมํตัวอยํางมสีํวนรํวมทางการเมืองน๎อยกวําประเด็นอื่นๆ คือรายการสื่อท่ีวิพากษ๑วิจารณ๑รัฐจะ
ถูกแทรกแซง  กลําวโดยสรุป  ประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับปานกลางทั้งสองรัฐบาล 
  1.2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
  กลุํมตัวอยํางมคีวามคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตยในสมัยรัฐบาล นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะในระดับปานกลาง โดยมคีวามคดิเห็นในด๎านความเสมอภาคเทําเทียม ด๎านการสร๎าง
เสถียรภาพทางการเมือง ด๎านการพัฒนาบริหารและกฎหมาย ระบบการเมืองที่ทันสมยั.ในระดับปานกลาง
ตามลาํดับ ในขณะทีม่ีความคดิเหน็ตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในสมยัรัฐบาล นางสาวยิ่ง
ลักษณ๑ ชินวัตร ในระดับปานกลาง โดยด๎านความเสมอภาคเทําเทียม ด๎านการสร๎างเสถียรภาพทางการเมือง ด๎าน
การพัฒนาบริหารและกฎหมาย และด๎านระบบการเมืองที่ทันสมัย ในระดับปานกลางตามลําดับ ดังน้ันใน
ภาพรวมกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีความคดิเห็นตํอการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในระดบัมาก  ขณะที่กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวตัร มีความ
คิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง โดยมีข๎อสังเกตวํา สดัสํวนความคิดเห็น
ตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระดับมากของประชาชนในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
มีสัดสํวนสูงกวํา สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร คํอนข๎างมาก 
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 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2.1 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
  ระดับการมสีํวนรํวมทางการเมือง ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีคําเฉลี่ยสูงกวําสมัย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร ได๎แกํ การใช๎สิทธิออกเสยีงเลือกตัง้และเข๎าสังเกตการณ๑ตามจุดเลือกตั้ง
ตลอดจนการชุมนุมเรียกร๎องจากกลุํมผลประโยชน๑ตาํงๆ นอกจากน้ีเห็นวําการทํางานของสื่อมวลชนมอีิสระ การ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของประชาชนมีมากกวํา และรัฐบาลรับฟ๓งความคิดเห็นของกลุมํตํางๆ 
  สํวนรูปแบบการมสีํวนรํวมทางการเมือง ท่ีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร มคีําเฉลี่ยสูง
กวําสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได๎แกํ  การเปดิโอกาสให๎มีการชุมนุมอยํางสงบ  การสํงตัวแทนภาครัฐรํวม
อภิปราย ตอบข๎อสงสัยผํานเวทีตํางๆ และเห็นวํารัฐบาลให๎ความสําคญักับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม โดยให๎
ประชาชนเข๎ามสีํวนรํวมผํานกิจกรรม/โครงการทีร่ัฐจัดขึ้น 
  โดยสรุป  ประชาชนมสีํวนรํวมทางการเมืองในสมัยนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  มีคําเฉลี่ยสูงกวํา
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร สามารถจําแนกตามสถานภาพของประชาชน ดังนี ้
  1. เพศ โดยในสมยัรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชาชีวะ ประชาชนเพศชายมีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวม
ทางการเมืองสูงกวําเพศหญิง ขณะที่ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร ประชาชนเพศหญิง มีแนวโน๎มจะมี
สํวนรํวมทางการเมืองสูงกวําเพศชาย  
  2. อายุ โดยในสมยัรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ กลุํมตัวอยํางท่ีมีอายุต่ํากวํา 30 ปี และอายุ 
51 ปีข้ึนไป มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองมากกวํากลุํมอายรุะหวําง 31 – 50 ปีขณะเดียวกันกลุํมอายุ 51 
ปีขึ้นไปก็มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองมากกวํากลุมํตัวอยํางท่ีมีอายุต่ํากวํา 30 ปีด๎วย ขณะที่ในสมัย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร กลุํมตัวอยํางที่มีอายรุะหวําง 31-50 ปีมีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมือง
มากกวํากลุํมที่มีอายุต่ํากวํา 30 ปีและอายุ 51 ปีข้ึนไป   
  3. อาชีพ โดยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ พบวํา กลุํมอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองน๎อยกวําทุกกลุํมอาชีพ ขณะที่กลุํมบริษัทเอกชน/ค๎าขาย และ
รับจ๎างท่ัวไปก็มีแนวโนม๎จะมีสํวนรวํมทางการเมืองมากกวํากลุํมตัวอยํางท่ีมีอาชีพเกษตรกร ขณะที่ในสมัยรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตรพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวม
ทางการเมืองมากกวํากลุมํอาชีพอ่ืนทุกกลุํม 
  4. รายได๎  ในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ กลุํมที่มีรายได๎ระหวําง 20,001 – 30,000 
บาท มีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองน๎อยกวําทุกกลุํมรายได๎ ขณะที่กลุมํตัวอยํางท่ีมีรายได๎มากกวํา 30,000 
บาท ก็มีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองมากกวํากลุํมตัวอยาํงที่มีรายได๎ระหวําง 15,001 – 20,000 บาท อีก
ด๎วย ขณะทีส่มัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร กลุํมที่มีรายได๎มากกวํา 20,000 บาทมีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวม
ทางการเมืองมากกวํากลุมํที่มีรายได๎ต่ํากวํา  
  5. ระดับการศึกษา ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ กลุํมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทํามีแนวโน๎มจะมสีํวนรวํมทางการเมืองมากกวําทุกกลุมํขณะกลุํมปวช.หรือต่าํกวํา ก็มีแนวโน๎มจะมี
สํวนรํวมทางการเมืองมากกวํากลุมํที่มีการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทาํ สํวนสมยัรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร 
พบวํา กลุํมที่มีการศึกษาสูงกวําปรญิญาตรี มีแนวโนม๎จะมสีํวนรํวมทางการเมืองมากกวําทุกกลุมํ   
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  2.2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  สัดสํวนความคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองของประชาชนในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ
อยูํในระดับมากมีสดัสํวนสูงกวํา สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร คํอนข๎างมาก โดยเมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในแตํละดา๎น พบวํา 
  1. ความเสมอภาคเทําเทียมประชาชนเห็นวําในสมัยรัฐบาลนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ มีการพัฒนา
ทางการเมือง สูงกวาํสมยัรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตรโดยมีการดําเนินโครงการ/งานตํางๆของรัฐเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และประชาชนได๎รับความเสมอภาคเทําเทียม ไมแํบํงกลุํมแบํงสี 
  2. การสร๎างเสถียรภาพทางการเมอืง ประชาชนเห็นวําในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ    
มีการพัฒนาทางการเมือง สูงกวําสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร โดยมีการบริหารบ๎านเมืองยังผลตํอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศมากท่ีสุดและการเมืองมีเสถียรภาพมากกวํา แตํมีข๎อสังเกตวําสมัยรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นไปอยาํงเป็นระบบ ไมํเกิดผลกระทบตํอเศรษฐกิจ
และสังคมมากนัก 
  3. การพัฒนาบริหารและกฎหมาย ประชาชนเห็นวําในสมยัรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ มี
การพัฒนาทางการเมือง สูงกวําสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวตัรโดยมีการออกกฎหมายที่เป็นสากล และมี
ความพยายามสรา๎งกติกาให๎สังคมสงบ  ขณะที่สมัยรัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ๑ ชินวัตร นั้นนานาชาติยอมรับในการ
บริหารงานของรัฐบาลมากกวํา 
  4. ระบบการเมืองที่ทันสมัย ประชาชนเห็นวําในสมัยรัฐบาลนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ มีการพัฒนา
ทางการเมือง สูงกวําสมยัรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตรโดยมีความชัดเจนในท่ีมาของอํานาจ และสงํเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการดาํเนินงานของรัฐ  
 โดยสรุป ประชาชนมีความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของทั้งสอง
รัฐบาล อยูํในระดับปานกลาง  แตสํัดสํวนความคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระดับมากของประชาชนในสมัย
รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  มีสัดสํวนสูงกวํา สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร ทั้งนี้ยังสามารถจําแนก
ตามสถานภาพของประชาชน ดังนี ้
  1. เพศ สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชาชีวะ ประชาชนเพศชายมีแนวโน๎มจะมีความคิดเห็นตํอการ
พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธปิไตยสูงกวําเพศหญิง ขณะที่ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวตัร พบวํา 
ประชาชน เพศหญิง กลับมีแนวโนม๎จะมีความคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงกวําเพศ
ชาย  
  2. อายุ ในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ  กลุํมอายุต่ํากวํา 40 ปี และ 51 ปี ขึ้นไปมี
แนวโน๎มจะมคีวามคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกวํากลุํมตัวอยาํงที่มีอายุ
ระหวาํงอายุ 41 - 50 ปี ขณะที่ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร พบวํา กลุํมที่มีอายุต่ํากวํา 50 ปีมี
แนวโน๎มจะมคีวามคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากกวํากลุํมที่มีอายุ 51 ปีข้ึนไป  
  3. อาชีพ ในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ พบวํา กลุํมอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีแนวโน๎มจะมีความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย น๎อยกวําทุกลุํมอาชีพ
ขณะเดียวกันกลุมํอาชีพบริษัทเอกชน/ค๎าขายก็มีแนวโนม๎จะมคีวามคิดเห็นมากกวํากลุํมอาชีพเกษตรกร และ
รับจ๎างท่ัวไปอีกด๎วย สํวนในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร  กลุํมที่มีอาชีพรับจ๎างท่ัวไป กลับมีแนวโนม๎จะ
มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากกวําทุกลุํมอาชีพขณะที่กลุํมอาชีพ
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บริษัทเอกชน/ค๎าขาย มีความคิดเห็นตํอเรื่องกังกลําวมากกวํากลุํมรบัราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ  และ
เกษตรกรอีกด๎วย 
  4. รายได๎  ในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ  กลุํมที่มีรายไดต๎่ํากวํา 15,000 บาทและ
มากกวํา 30,000 บาทขึ้นไป มีแนวโน๎มจะมคีวามคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
มากกวํากลุํมรายได๎ระหวําง 15,001 – 30,000 บาท  
  5. ระดับการศึกษา ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  พบวํากลุํมการศึกษาสูงกวําปริญญา
ตรี มีแนวโนม๎จะมคีวามคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยน๎อยกวําทุกกลุมํที่มกีารศึกษา
ต่ํากวําขณะที่กลุํมปริญญาตรหีรือเทียบเทํา มีแนวโน๎มจะมีความคิดเห็นตํอเรื่องดังกลําวมากกวํากลุมํ ปวช.หรือ
ต่ํากวํา และปวส.หรือเทียบเทํา ขณะที่ในสมยัรัฐบาลรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร พบวํากลุมํการศึกษาสูง
กวําปริญญาตรี มีแนวโน๎มจะมีความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย มากกวําทุกกลุํม
ที่มีการศึกษาต่ํากวํา 
 3.ความสัมพันธ์การมสี่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  3.1 ความสมัพันธ๑ระหวํางตัวแปรภูมิหลังของบุคคลกับการมสีํวนรํวมทางการเมือง 
  จากการหาความสมัพันธุ๑ของตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ  รายได๎ และระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ๑ หรือสํงผลกับการมสีํวนรํวมทางการเมืองในแตํละสมยัรัฐบาล กลําวคือ ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
อาชีพ  รายได๎ และระดับการศึกษาตํางกัน มีสํวนรํวมทางการเมืองแตกตํางกัน  
  3.2  ความสมัพันธ๑ระหวํางตัวแปรภูมิหลังของบุคคลกับความคดิเห็นตํอการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
  จากการหาความสมัพันธ๑ของตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ  และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ๑กับ
ความคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยในสมยันายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และนางสาว 
ยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร แตตํัวแปรรายได๎ มีความสัมพันธ๑กับความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในสมยัรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  เทํานั้น กลําวคือ ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ  และระดับ
การศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตอํการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในทั้งสองสมัยรัฐบาลแตกตํางกัน 
สํวนตัวแปรรายได๎ มีความคิดเห็นตํอเรื่องดังกลําวแตกตํางกันเฉพาะสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  เทํานั้น 
  3.3 ความสมัพันธ๑ระหวํางการมสีํวนรํวมทางการเมืองของสองรัฐบาล  
  จากการหาความสมัพันธ๑การมสีํวนรํวมทางการเมืองของสองรัฐบาล พบวําการมีสํวนรํวมทางการ
เมืองของประชาชนท้ังสองรัฐบาลมีความสมัพันธ๑กันในทิศทางตรงกันข๎าม  กลําวคือ หากประชาชนมสีํวนรํวม
ทางการเมืองในสมัยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมาก  ก็มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองในอีกรัฐบาลน๎อย  
  3.4 ความสมัพันธ๑ระหวํางความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองของสองรัฐบาล 
  จากการหาความสมัพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองของสองรัฐบาล พบวํา
ความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองของประชาชนท้ังสองรัฐบาลมีความสัมพันธ๑กัน ในทิศทางตรงกันข๎าม  
กลําวคือ หากประชาชนมีความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในสมัยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมาก  ก็มีแนวโน๎ม
จะมีความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองในอีกรัฐบาลน๎อย 
 โดยสรุป ตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการทดสอบ ได๎แกํ   เพศ อายุ  อาชีพ รายได๎ และระดับการศึกษา ตําง
มีความสมัพันธ๑กับการมสีํวนรํวมทางการเมืองและความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองอยํางมีนัยสาํคัญ  เว๎น
แตํ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร ที่ตัวแปรรายได๎ ไมํมีความสัมพันธ๑กับความคิดเห็นตํอการพัฒนาทาง
การเมือง สํวนความสัมพันธ๑ระหวาํงการมีสํวนรํวมทางการเมืองทั้งสองรัฐบาลนั้น มีความสัมพันธ๑หรือสํงผลตํอกัน
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ในทิศทางตรงกันข๎าม อีกทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองของทั้งสองรัฐบาลก็มี
ความสัมพันธ๑กันในทิศทางตรงกันข๎ามเชํนเดียวกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในชํวงรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง ประชาชนออกมาใช๎สิทธิเลอืกตั้งมากท่ีสุด  แสดงให๎เห็นถึงประชาชนเข๎าใจการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ในการใช๎สิทธิเลือกตั้งและมีความรู๎ความเข๎าใจในทางการเมืองมากขึน้ สอดคล๎องกับทฤษฎีการมีสํวนรวํมในทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือประชาธิปไตยโดยอ๎อม (Representative Democracy or 
Indirect Democracy) ซึ่งประชาชนจะเลือกผู๎แทนทําหนา๎ที่แทนตนในสภา  โดยที่ประชาชนยังพอจะมีชํองทาง
ในการควบคุมการเมืองการปกครองได๎บ๎าง  ขอบเขตของการมีตัวแทนของปวงชนนั้นต๎องเป็นไปอยํางกว๎างขวาง
ทั่วไป ประชาชนท่ัวไปต๎องมสีิทธิที่จะมีตัวแทน สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ จะไมํเป็นของกลุมํใดกลุมํหนึ่ง หรือมี
เงื่อนไขกีดกันประชาชนกลุมํใดกลุมํหนึ่ง และสิทธิพื้นฐาน (Basic Rights or Fundamental Rights) ของ
ประชาชนต๎องไดร๎ับการรับรอง เชํน สิทธิในการพูด การเขียน การรบัรู๎ข๎อมูลขําวสาร  การนับถือศาสนา และ
สิทธิที่เทําเทียมกันในศาล  เป็นตน๎ (ไพโรจน๑  ชัยนาม, 2524)และในขณะเดียวกัน ประชาชนเข๎ารํวมสังเกตการณ๑
เลือกตั้งจุดตํางๆ สื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นตํอการทํางานของรัฐอยํางเสรี และเจา๎หน๎าท่ีมีการกีดกนัสกัด
ปูองกันการชุมนุมของประชาชนโดยอ๎างการปูองกันท่ีไมํกํอให๎เกดิความรุนแรง ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูล
ตํางๆ ของภาครัฐและรัฐให๎ประชาชนชุมนุมโดยสงบในการมีสํวนรํวมทางการเมือง ในขณะที่การมีสํวนรํวม
ทางการเมืองในชํวงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ปรากฏวํา การมีสํวนรํวม
ทางการเมืองประชาชนออกมาใช๎สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ(ไมํเกี่ยวกับเหตุการณ๑การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ๑ 2557) 
และรัฐบาลสํงตัวแทนอภิปรายข๎อซักถามข๎อสงสัยในทางการเมืองทุกเวทีตํางๆ ประชาชนเข๎าร๎องทุกข๑โดยตรงใน
หนํวยภาครัฐท่ีตัวเองไดร๎ับผลกระทบโดยตรง ตลอดจนประชาชนจดัเวทีชาวบ๎านวิพากษ๑วิจารณ๑การทํางานของ
รัฐบาลและประชาชนแสดงความคิดเห็นกับการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล๎อมโดยประชาชนเข๎ารํวมผํานกจิกรรม
โครงการที่รัฐบาลจดัขึ้น เมื่อพิจารณาประเด็นความคิดเห็นตํอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พบวํา 
ในชํวงรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยูํ
ในระดับมาก  คดิเป็นร๎อยละ 38.2  และในขณะเดียวกัน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 13.2  แสดงให๎เห็นวํา 
การมีสํวนรํวมทางการเมืองตํอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ มีสัดสํวนสูง
กวํา สมัยรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร  
 2. เมื่อทําการเปรยีบเทียบความคดิเห็นการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เห็นวําระดับการมสีํวนรํวมทางการเมือง ในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีคําเฉลี่ยสูงกวํา
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร สํวนรูปแบบการมสีํวนรํวมทางการเมือง ท่ีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ 
ชินวัตร มีคําเฉลี่ยสูงกวําสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อจําแนกตามสถานภาพของประชาชน ในสมัย
รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชาชีวะ เพศชายมีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองสูงกวําเพศหญิง ขณะที่ในสมัยรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร เพศหญงิ มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองสูงกวําเพศชาย ในขณะที่ในสมัยรัฐบาล
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ประชาชนอายุต่ํากวํา 30 ปี และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมือง
มากกวําทุกกลุํม และสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร กลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 31-50 ปีมีแนวโน๎มจะมี
สํวนรํวมทางการเมืองมากกวําทุกกลุํม ท้ังนี้ในสมัยรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ กลุํมอาชีพรับราชการ/



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

106 

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองน๎อยกวําทุกกลุํมอาชีพ ขณะที่ในสมยัรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ๑ ชินวัตร กลุํมตัวอยํางท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ มีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมือง
มากกวํากลุํมอาชีพอ่ืนทุกกลุํม ในสํวนของรายได๎  ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กลุํมที่มีรายได๎ระหวําง 
20,001 – 30,000 บาท มีแนวโน๎มจะมสีํวนรํวมทางการเมืองน๎อยกวําทุกกลุํมรายได๎ ขณะที่สมัยรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร กลุมํที่มีรายได๎มากกวํา 20,000 บาทมีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองมากกวํากลุํมที่มี
รายได๎ต่ํากวํา และตัวแปรระดับการศึกษา ในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธิ์  เวชชาชีวะ กลุํมที่มีระดับการศกึษา
ปริญญาตรหีรือเทียบเทํามีแนวโนม๎จะมสีํวนรํวมทางการเมืองมากกวําทุกกลุํม สํวนสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑  
ชินวัตร กลุํมที่มีการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มีแนวโน๎มจะมีสํวนรํวมทางการเมืองมากกวําทุกกลุํม   
 3. การหาความสัมพันธ๑การมีสํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เห็นวํา ตัวแปรอิสระที่ใช๎ในการทดสอบ ได๎แกํ  เพศ อายุ  อาชีพ รายได๎ และระดับการศึกษา ตําง
มีความสมัพันธ๑กับการมสีํวนรํวมทางการเมืองและความคดิเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองอยํางมีนัยสาํคัญ  เว๎น
แตํ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร ที่ตัวแปรรายได๎ ที่ไมมํคีวามสัมพันธ๑กับความคิดเห็นตํอการพัฒนา
ทางการเมือง สํวนความสัมพันธ๑ระหวํางการมสีํวนรํวมทางการเมืองทั้งสองรัฐบาลนั้น มีความสัมพันธ๑หรือสํงผล
ตํอกันในทิศทางตรงกันข๎าม อีกทั้งความสัมพันธ๑ระหวํางความคิดเห็นตํอการพัฒนาทางการเมืองของทั้งสอง
รัฐบาลก็มคีวามสัมพันธ๑กันในทิศทางตรงกันข๎ามเชํนเดยีวกัน จากผลการหาความสัมพันธ๑ดังกลําว ที่พบวํา ตัว
แปรเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน  มีสํวนรํวมทางการเมืองและความคดิเห็นตํอการพฒันา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกตํางกัน  ซึ่งสอดคล๎องกับ กฤติชัย  เพ็ญศิริ (2548) ซึ่งได๎ทําการศึกษาเรื่อง
การมีสํวนรํวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตคลองเตยตํอการปกครองท๎องถิ่นใน
รูปแบบกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศ  อายุ  การศึกษา  รายได๎ และการรับรู๎
ขําวสารทางการเมืองแตกตํางกัน  มีสํวนรํวมทางการเมืองที่แตกตํางกัน  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การมีสํวนรํวมทางการเมืองทั้งในสมัยรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะและนางสาวยิ่งลักษณ๑ 
ชินวัตร  ประชาชนสํวนใหญตํํางมสีํวนรํวมทางการเมืองโดยการออกมาใช๎สิทธ์ิเลือกตั้งทุกระดับ สะท๎อนความรู๎
เกี่ยวกับการมสีํวนรํวมในระบอบประชาธิปไตยผํานการเลือกตั้งเป็นสวํนใหญํ รัฐจึงควรมมีาตรการสร๎างองค๑
ความรู๎ในการมีสํวนรํวมทางการเมอืงมากขึ้น ทั้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเสนอข๎อเรียกร๎อง การ
เข๎าร๎องทุกข๑เพื่อให๎ประชาชนตระหนักได๎วําไมํเพียงแคํการเลือกตั้งเทําน้ันท่ีเป็นการมสีํวนรํวมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
  1.2 จากผลการวิจัยประเด็นรายการสือ่ท่ีวิพากษ๑วิจารณ๑รัฐจะถูกแทรกแซง ซึ่งประชาชนมีสํวน
รํวมทางการเมืองน๎อยกวําประเด็นอื่นๆ ทั้งในรัฐบาลนายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะและนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร  
สะท๎อนให๎เห็นถึงเสรีภาพของสื่อในการนําเสนอข๎อเท็จจริง อีกท้ัง ยังสะท๎อนถึงความเชื่อมั่นตํอการบรโิภค
ขําวสารของประชาชน  สังคมจึงตอ๎งพิจารณาถึงประเด็นดังกลําว เพราะสื่อถือวํามีบทบาทสําคญัยิ่งในการสร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจ และขําวสารทีถู่กต๎องแกํประชาชน และสังคม 
  1.3 การพัฒนาการเมือง  ทั้งความเสมอภาคเทําเทียม  การสร๎างเสถียรภาพทางการเมือง การ
พัฒนาบริหารและกฎหมาย และระบบการเมืองที่ทันสมัย  รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ล๎วนมีพัฒนาการทาง
การเมืองมากกวํารัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ๑  ชินวัตร สะท๎อนถึงทัศนคติในการบริหารงาน ความเชื่อมั่น  
เสถียรภาพ จึงเป็นหน๎าที่ของรัฐบาลที่ต๎องสรา๎งทัศนคติ และความเช่ือมั่นในการบริหารงานแกํประชาชนมากขึ้น 
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 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ผู๎สนใจศึกษาวิจยัการมสีํวนรํวมทางการเมืองกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ศึกษา
เปรียบเทยีบระหวํางรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551-2553) กับนางสาวยิ่งลักษณ๑  ชินวัตร (พ.ศ.
2554-2556) ควรมีการศึกษามาตรการในการสร๎างการมีสํวนรํวมทางการเมืองที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได๎
จริง อีกท้ังสามารถศึกษาเปรียบเทยีบกับการมสีํวนรํวมของประชาชนและพัฒนาการทางการเมืองในภมูิภาค
อาเซียน ทําให๎สรา๎งความตื่นตัวให๎ประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนให๎
ทันตํอการก๎าวสูํประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค๑เพื่อประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ และ 
วิเคราะห๑เครื่องมือการสื่อสารการตลาดทีเ่หมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือท่ีใช๎ได๎แกํ การสัมภาษณ๑เชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู๎ให๎ข๎อมลูสําคัญแบบให๎
ผู๎เชี่ยวชาญระบุ (Expert Choice Sampling)ประกอบด๎วย นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการร๎านขายของฝาก 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาคมธุรกิจการทํองเที่ยว สมาคมการทํองเที่ยวและกีฬา ผู๎ทรงคณุวุฒิดา๎นการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑สื่อมวลชน ประธานเครือขํายวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการด๎านการตลาด ด๎านนิเทศศาสตร๑ 
และด๎านการทํองเที่ยว โดยใช๎วิธีการเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลแบบเจาะจงโดยเลือกสรรจากผู๎ที่มีความรู๎ในเรื่องแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เป็นอยํางดี จํานวนทั้งสิ้น 20 คน  ผลการประเมินประเมินศักยภาพแหลํงทํองเทีย่วเชิง
อนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดติถ๑ พบวํา ดา๎นพ้ืนท่ี  มีแหลํงทํองเที่ยวท่ีสวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติแบบที่ไมํมีการ
ดัดแปลง ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึง มีเส๎นทางการเดินทางที่สะดวกโดยเฉพาะเส๎นทางหลักในการเดินทาง 
ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับนกัทํองเที่ยวท้ังร๎านค๎าสวัสดิการ ลกูหาบ ด๎าน
การจัดการ มีระบบการจดัการที่ดจีากเจ๎าหน๎าที่กรมปุาไม๎ การวางแผนการทํองเที่ยว การจดัการสิ่งอํานวยความ
สะดวก การจัดการด๎านความปลอดภัย  ด๎านสภาพแวดล๎อมมลีักษณะทางกายภาพที่สวยงามธรรมชาตทิี่อุดม
สมบูรณ๑ ด๎านความมีช่ือเสียง มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ๎ักกันดีในกลุมํของนักทํองเที่ยว ด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว มีกิจกรรม
รํวมกับสถาบันการศึกษาอยํางตํอเนื่องในการเข๎าคํายอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและด๎านการมสีํวนรํวมของ
ชุมชนได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และชุมชนอยํางตํอเนื่อง  เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดทีเ่หมาะสมกบัการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ ได๎แกํแผนท่ีเที่ยวละมยัไปกับอุตรดิตถ๑, 
สติ๊กเกอร๑รูปพระยาพิชัย, สติ๊กเกอร๑แผนท่ีทํองเที่ยวอุตรดิตถ๑,ปฏิทินการทํองเที่ยว, โซเชียลเน็ตเวริ๑ค, เอส เอ็ม 
เอส, ปูายกลางแจ๎ง, คูํมือการทํองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ๑ และแสตมปส์ะสมคะแนน  
 

ค าส าคัญ: การสื่อการการตลาด / การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 

*อาจารย๑ประจาํคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ๑ 
 



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

110 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to assess the potential ecotourism source in Uttaradit 
province and to analyze the appropriation marketing communications tools for ecotourism in 
Uttaradit province.  It was a qualitative research.  The instrument was in-depth interviews and 
workshops.  The key informants were the expert choice sampling such as souvenir and gift 
shop entrepreneurs, local administration, the association of travel agents, the association of 
tourism and sports, the experts on green tourism, media, the president of community 
enterprise, and academic person on marketing, communication art, and tourism.  These key 
informants were selected by using purposive sampling from the person who had the best 
knowledge on ecotourism for 20 persons.  The results of assessment the potential of 
ecotourism source in Uttaradit province were found that the area aspect was a beautiful 
tourism location and there was fully a nature without any adaptation.  The convenient way of 
get in aspect was found that there was a convenient way to get into the site by having the 
main road.  The facility aspect was well prepared for tourists such as welfares shop and 
sherpas.  The management aspect was having well managed by forestry department officer 
that was preparing for tourism planning, facility management, and safety.  The environment 
aspect was physically beautiful and abundantly natural.  The Image aspect was well known in 
the group of tourist.  The tourism activity aspect was having participated with educational 
institutions continually for conservation camping.  Lastly, the participation of community 
aspect was supported by the community and local administration. The appropriate marketing 
communications tools for ecotourism in Uttaradit province was stated as follow: Uttaradit 
travel map, Praya Pichai sticker, Uttradit travel sticker, travel calendar, social network, SMS, 
outdoor signage, Uttaradit tourist manual, Uttaradit travel guide, and stamp collecting points.    
 

Keywords: Marketing Communications / Ecotourism / Uttaradit Province 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวนับได๎วาํมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอประเทศไทย อันเนื่องมาจากรายได๎สํวน
ใหญํของประเทศมาจากการเดินทางทํองเที่ยวของชาวไทยและชาวตํางชาติ นอกจากน้ัน การทํองเที่ยวยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ประกอบด๎วยธรุกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจที่เกี่ยวข๎องโดยตรง ได๎แกํ ด๎านการขนสํง ท่ีพัก อาหาร 
และธุรกิจนาํเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักที่นักทํองเที่ยวซื้อโดยตรงคือบริการ และธุรกจิที่เกี่ยวข๎องทางอ๎อม ได๎แกํ การ
ผลิตสินค๎า เป็นต๎น รวมเป็นการซือ้สินค๎าและการบริการรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคญัและป๓ญหาของ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวดังกลําว จึงกําหนดให๎อุตสาหกรรมการทอํงเที่ยวเป็นกลยุทธ๑สําคัญของประเทศ และ
มอบหมายใหส๎ํานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว (Office of tourism development) จัดทําแผนกลยุทธ๑เพื่อให๎
สอดคล๎องแผนกลยุทธ๑ของประเทศ คือ การขจัดความยากจนระดับชุมชนด๎วยการทํองเที่ยว ปรับโครงสร๎างการ
ทํองเที่ยวให๎สมดุล เพื่อแขํงขันไดอ๎ยํางยั่งยืน รวมถึงสํงเสริมการตลาดตํางประเทศ และเศรษฐกิจระหวําง
ประเทศด๎านการทํองเที่ยว นอกจากนั้นยังได๎กําหนดกลยุทธ๑โดยมุํงเน๎นการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
สร๎าง  สํงเสริม อนุรักษ๑ ฟื้นฟู หรอืพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ยั่งยืนมีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล 
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 ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลมุํงเนน๎การพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
ตลอดจนพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวมากยิ่งข้ึนนั้น ผลกระทบที่ตามมา ได๎แกํ 
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดการดแูล จิตสาํนึกของการหวงแหน และอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติให๎ยั่งยืนของนกัทํองเที่ยวและชุมชน  ตลอดจนป๓ญหาสภาวะโลกร๎อนท่ีจะเข๎ามาทั้งทางตรง
และทางอ๎อม ฤดูหนาวท่ีสั้นลง ขณะที่ประเทศไทยมีผลกระทบเรื่องของปะการังใต๎น้ําที่นับวันจะน๎อยลงไป
เนื่องจากน้ําทะเลร๎อนขึ้น  ป๓จจัยดงักลําวสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํองเที่ยว ดังนั้น การ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  หมายถึงการพัฒนาการทํองเที่ยวท่ีต๎องใช๎ทุนธรรมชาติอยาํงมัธยัสถ๑ให๎มคีวามมัน่คง ยั่งยืน 
และในท๎ายท่ีสดุจะต๎องคืนทุนตํอสงัคม (สายสุนยี๑ สิงหทัศน๑, 2556) จึงเป็นรูปแบบการทํองเที่ยวท่ีได๎รบัความ
นิยมอยํางยิ่งในป๓จจุบัน 
 จังหวัดอุตรดติถ๑ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํในเขตภาคเหนือตอนลาํงของประเทศไทย มีพื้นท่ีทั้งสิ้น  7,838  
ตารางกิโลเมตร หรือ 4,889,120  ไรํ และเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ท่ีสวยงาม และมลีักษณะ
ภูมิศาสตร๑ที่แตกตํางจากแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน  ประกอบด๎วย อุทยานแหํงชาติภูสอยดาว  อุทยานแหํงชาติลําน้ํา
นําน อุทยานแหํงชาติคลองตรอน และภูพญาพํอ จังหวัดอุตรดิตถ๑  ซึง่แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ดังกลําวมี
จุดเดํนของทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตํางกัน ควรคําแกํการอนุรักษ๑และเหมาะสําหรบันักทํองเที่ยวท่ีสนใจ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เป็นอยํางยิ่ง  ดังจะเห็นได๎จากสถิตินักทํองเที่ยวปี 2556  มีจํานวน 39,528 คน  เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2555 จํานวน 20,373 คน (การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวดัอุตรดิตถ๑, 2556) หากแตํป๓ญหาของการทอํงเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดติถ๑ พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมไิดม๎าทํองเที่ยวแบบพักค๎างแรมในจังหวัด ซึ่งนักทํองเที่ยวมักจะ
แวะเข๎ามาทําธุระ หรือทํองเที่ยวช่ัวคราว และไปพักแรมหรือค๎างคืนที่จังหวัดอื่น  
 ป๓จจัยสําคญัอยํางหนึ่งในการสร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎บรโิภคตามหลักการตลาด ได๎แกํ  การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ  ซึ่งประโยชน๑ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น คอตเลอร๑ และอาร๑มสตรอง 
(Kotler &Armstrong. 2004) ไดน๎ําเสนอประโยชน๑ของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการไว๎วํา เปน็การชํวย
สร๎างเอกลักษณ๑ตราสินค๎า ให๎แข็งแกรํงและโดดเดํนในตลาด ด๎วยการสรา๎งภาพลักษณ๑ตราสินค๎า และข๎อความ
ขององค๑กร ไปสูํลูกค๎าเปูาหมาย อีกท้ังยังชํวยให๎ผู๎บริโภคสามารถจดจําตราสินค๎าได๎   นอกจากน้ียังทําให๎เกิด
ความเข๎าใจท่ีถูกต๎องและตรงกันเกีย่วกับตัวสินค๎านั้น ซึ่งในเรื่องนี้ เวท และ เวนสลีย๑ (Weitz & Wensley. 
2002) ได๎กลําววํา การสื่อสารการตลาดยังมีบทบาทเพื่อสํงเสรมิทางการตลาดที่เหมาะสมไปยังกลุํมเปาูหมาย
ตํางๆ ท่ีองค๑กรต๎องการจะสื่อสารด๎วย ซึ่งสํวนใหญํแล๎วองค๑กรก็มักจะใช๎การสื่อสารการตลาด เพื่อทําให๎สินค๎า
หรือบริการเป็นที่รู๎จัก เพ่ือให๎ข๎อมลูเฉพาะบางประการ หรือเพื่อท่ีจะสร๎าง หรือสํงเสริมความสมัพันธ๑ ตลอดจน
ทัศนคติที่ดีให๎เกิดขึ้นในกลุมํเปูาหมาย   
 ดังนั้น  การใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จึงเป็นเรือ่งจําเป็นอยํางยิ่ง เพื่อให๎ข๎อมูล
ขําวสาร (Brand content) ที่ถูกต๎องและเข๎าถึงลูกค๎าได๎ตรงกับกลุํมเปูาหมาย (Brand contact) จากมูลเหตุ
ดังกลําว ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการเพื่อสํงเสรมิการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
จังหวัดอุตรดติถ๑ เพื่อศึกษาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดติถ๑ รวมถึงวิเคราะห๑การสือ่สาร
การตลาดและสร๎างกลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ในจังหวัด
อุตรดิตถ๑โดยประโยชน๑ที่จะได๎รับจะนํามาซึ่งคณูปการอันมหาศาลในการหาแนวทางสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ตํอไป  
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อประเมินศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ และวิเคราะห๑เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช๎ได๎แกํ การสัมภาษณ๑
เชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การศึกษาเอกสาร โดยผู๎วิจัยกําหนดขั้นตอนการวิจยัดังตํอไปนี้ 
  ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการณ๑ ศึกษาป๓ญหา และศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ได๎แกํ อุทยาน
แหํงชาติภูสอยดาว  อุทยานแหํงชาติลําน้ํานําน อุทยานแหํงชาติคลองตรอน และภูพญาพํอ จังหวัดอุตรดิตถ๑  มี
ขั้นตอนดังน้ี 
  1. วางแผนกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัยกํอนการสํารวจ สถานภาพและศักยภาพ ของแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  2. เตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ในการดําเนินการศึกษาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  3. ศึกษาบริบทท่ัวไปของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  4. สรุปบริบทท่ัวไปของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  วิธีการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาบริบททั่วไปของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ในจังหวัดอุตรดิตถ๑จากเอกสาร งานวิจัย  
  2. สัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการทํองเที่ยว พร๎อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสํารวจแหลํงทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ในจังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  3. นําผลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑เชิงลึกในข๎อที่ 2 มาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยสรุปในประเด็นบริบท
ทั่วไปของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  
 ระยะที่  2 วิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัด
อุตรดิตถ๑มีขั้นตอนดังนี ้
  1. สัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในประเด็นจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  2. วิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
  3. เปรียบเทียบกับเอกสาร รายงานการวิจัยที่ได๎ทบทวนไว๎ตั้งแตํต๎น 
  4. สรุปผลการศึกษาท่ีได๎เป็นศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 

วิธกีารด าเนินงาน 
  1. ลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักตามที่ได๎นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี 
  2. นําผลการสัมภาษณ๑เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักทั้งหมดมาสรุปในประเด็นจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส 
และอุปสรรค แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
  3. นําผลที่ได๎มาเปรียบเทียบกับเอกสาร รายงานการวิจัยและสรุปผลการศึกษาออกมาเป็น
ศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑จํานวน 8 ด๎าน ได๎แกํด๎านพื้นที่ ด๎านความสะดวกในการ
เข๎าถึง ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ด๎านการจัดการ ด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านความมีช่ือเสียง ด๎านกิจกรรม
ทํองเที่ยว และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน 
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 ระยะที่ 3 วิเคราะห๑และพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
มีขั้นตอนดังนี ้
  1. สํารวจเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ใช๎อยูํในป๓จจุบันในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑
ในจังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  2. วิเคราะห๑เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัด
อุตรดิตถ๑  
 วิธีการด าเนินงาน 
  1. ผู๎วิจัยรํวมกับผู๎ชํวยนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อรํวมกันในการสํารวจเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่
ใช๎อยูํในป๓จจุบันในการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ในจังหวัดอุตรดิตถ๑ 
  2. ประสานงานกับ นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการร๎านขายของฝาก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
สมาคมธุรกิจการทํองเที่ยว สมาคมการทํองเที่ยวและกีฬา ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ สื่อมวลชน 
ประธานเครือขํายวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการด๎านการตลาด ด๎านนิเทศศาสตร๑ และด๎านการทํองเที่ยว และผู๎ชํวย
นักวิจัย ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  3. วิเคราะห๑เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ท่ีใช๎อยูํในป๓จจุบัน 
  4. รํวมกันวิเคราะห๑เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  
  5. สรุปเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ให๎แกํผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑ทราบ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลตามวัตถุประสงค๑การวิจัยดังนี้ 
 1.  ศักยภาพ แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดติถ๑ เก็บข๎อมลูจากการสมัภาษณ๑เชิงลึก ผู๎วิจยั
วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหาโดยการถอดเทปบันทึกเสียง เรียบเรียง จดัหมวดหมูํ ในประเด็นศักยภาพแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑ แบํงเป็นศักยภาพ 8 ประเดน็ ดังนี้ ด๎านพื้นท่ี ด๎านความสะดวกในการ
เข๎าถึง ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ด๎านการจัดการ ด๎านสภาพแวดลอ๎ม ด๎านความมีช่ือเสียง ด๎านกิจกรรม
ทํองเที่ยว และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 2.  เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  จังหวัดอุตรดติถ๑ เก็บ
ข๎อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ ผู๎วิจยัวิเคราะห๑ข๎อมลูเชิงเนือ้หาโดยการถอดเทปบันทึกเสียง เรียบเรยีง 
จัดหมวดหมูํ ในประเด็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกบัการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  จังหวัดอุตรดติถ๑ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑ สรุปได๎ดังนี ้
  - จุดแข็งแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดติถ๑ได๎แกํ ด๎านทัศนยีภาพ มีแหลํงทํองเที่ยวท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีความสวยงามและยังบรสิุทธ๑จากการถูกทําลายของนักทํองเที่ยว, ด๎านเส๎นทาง
คมนาคมหลัก สามารถเดินทางไปแหลํงทํองเที่ยวไดส๎ะดวก, ดา๎นสิ่งอํานวยความสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
นักทํองเที่ยวอยํางครบครัน, ด๎านความปลอดภัย มรีะบบการดูแลรกัษาความปลอดภัยและมเีจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎จะมี
ประจําตามอุทยานและวนอุทยาน, ด๎านการจัดการ มรีะบบการจัดการที่ดีจากเจ๎าหน๎าที่กรมปุาไม๎ ด๎านความ
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หลากหลายของแหลํงทํองเที่ยวซึ่งมีจํานวนมากและยังเป็นแหลํงศึกษาธรรมชาติที่นําสนใจกับเยาวชนและ
สถานศึกษาอีกด๎วย 
  - จุดอํอนของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑ ได๎แกํ การคมนาคมบางเส๎นทางในการ
เดินทางไปยังไมํสะดวกเทําที่ควร, ระบบสาธารณูปโภคยังไมดํีพอในการให๎บริการนักทํองเที่ยว, การสือ่สารยังไมํ
เป็นระบบ งบประมาณมีคํอนข๎างจํากัด และเจ๎าหน๎าท่ีให๎บริการมีนอ๎ยไมํเพียงพอตํอจํานวนนักทํองเทีย่วและไมํมี
แผนแมํบทในการจดัการพื้นที่และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวอยํางเป็นรปูธรรม 
  - โอกาสของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑ ได๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี
ความพร๎อมในการพัฒนาศักยภาพและสํงเสรมิแหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่นชุมชนตนเอง กระแสการทํองเที่ยว
อนุรักษ๑ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาและอนุรักษ๑แหลํงทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการรวมกลุํมกันจดัตั้งเป็น
สมาคมการทํองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ๑ และมีเครือขํายทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ  
  - อุปสรรคของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และวิถีชิวิติภมูิป๓ญญาไทย จังหวัดอุตรดติถ๑ ได๎แกํ
เงื่อนไขทางภูมิศาสตร๑ ช่ือจังหวัดจาํยาก จังหวัดอุตรดิตถ๑ไมํใชํจุดหมายปลายทางของการเดินทาง และภาครัฐ
ตํางคนตํางทํางานของตนเองไมํไดป๎ระสานความรํวมมือกัน 
 จากสรุปผลการวิเคราะห๑จุดแข็ง จดุอํอน โอกาส และอุปสรรค ของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ใน
จังหวัดอุตรดติถ๑ดังกลําว ผู๎วิจัยขอสรุปศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ในจังหวัด
อุตรดิตถ๑ ใน 8 ประการ ดังนี้ด๎านพื้นที่  ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึง ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ด๎านการ
จัดการ ด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านความมีชื่อเสียง ด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว และด๎านการมสีํวนรํวมของชุมชน 
  1) ด๎านพื้นท่ี 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ มีแหลํงทํองเที่ยวท่ีสวยงาม และมีความเป็น
ธรรมชาตดิิบที่ไมมํีการดัดแปลง คํอนข๎างมาก นอกจากน้ันต๎นสักใหญํของโลกยังมีความโดดเดํนทีไ่มํมปีระเทศใด
เหมือน และเป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยว  ประกอบกับมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว๎ให๎บริการกับนักทํองเที่ยวใน
บางพื้นที่อยํางครบครัน  
  2) ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึง 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ มีสภาพของเส๎นทางการเดินทางที่สะดวก
โดยเฉพาะเส๎นทางหลักในการเดินทาง นอกจากน้ันยังสามารถเดินทางได๎หลายเส๎นทางในการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว แหลํงทํองเที่ยวบางแหํงสามารถเดินทางจากอีกจังหวัดหนึง่เข๎าถึงยังแหลํงทํองเที่ยวได๎เลย เชํน 
อุทยานแหํงชาติภูสอยดาว  
  3) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยวประกอบด๎วย ร๎านคา๎สวัสดิการที่มสีินค๎าอุปโภค บริโภคไว๎จําหนําย ตลอดจนจัด ลูกหาบไว๎คอย
อํานวยความสะดวกในการชํวยชนสัมภาระขึ้นไปพักค๎างแรมให๎กับนกัทํองเที่ยว  ระบบไฟฟูา ประปา มีมาตรการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยคํอนข๎างสูง  มีการจัดเวรยามของเจ๎าหน๎าที่ในการตรวจตราความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกแตํนักทํองเที่ยว 
  4) ด๎านการจัดการ 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ ระบบการจดัการทีด่ีจากเจ๎าหนา๎ที่กรมปุาไม๎ ซึ่ง
คอยดูแลตั้งแตํการอนุรักษ๑แหลํงทอํงเที่ยว  การวางแผนการทํองเที่ยว การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก การ
จัดการดา๎นความปลอดภยั  การให๎คําแนะนําและปรึกษาแกํนักทํองเที่ยว  และการนําเที่ยว  
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  5) ด๎านสภาพแวดล๎อม 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑  มีลักษณะทางกายภาพที่สวยงามธรรมชาติที่
อุดมสมบรูณ๑ ตลอดพืช และสตัว๑ที่มีชีวิตที่อาศัยอยูํในพื้นที่ของแหลํงทํองเที่ยวก็ล๎วนแตํอุดมสมบูรณ๑ยิ่ง  สาเหตุที่
เป็นเชํนน้ันเพราะมีเจ๎าหน๎าท่ีอุทยานซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาพันธ๑ไม๎ พืช และสัตว๑เป็นผู๎ควบคุมดูแล 
ทําให๎ระบบนิเวศตํางๆ ไมํถูกทําลาย  
  6) ด๎านความมีช่ือเสียง  
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู๎จักกันดีในกลุํมของนักทํองเที่ยว
ที่ชอบการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพราะทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวยังอุดมสมบรูณ๑ และบนยอดดอยของแหลํง
ทํองเที่ยวยังมีธรรมชาติทีส่วยงามที่หาดูจากแหลํงอื่นไมํได๎ เชํน ลานสนบนอุทยานแหํงชาติภสูอยดาว  
  7) ด๎านกิจกรรมและกระบวนการ 
  แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑  ไดม๎ีกิจกรรมรํวมกบัสถาบันการศึกษาอยาํง
ตํอเนื่องในการเข๎าคํายอนุรักษ๑ทรพัยากรธรรมชาติ โดยมีวิทยากรซึง่เป็นเจ๎าหน๎าท่ีจากอุทยานแหํงชาติทําหน๎าท่ี
บรรยาย ตลอดจนแนะนําเส๎นทางการทํองเที่ยวแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ในจังหวัดอุตรดติถ๑ เพื่อสร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให๎กับเยาวชนและนกัทํองเที่ยว 
  8) ด๎านการมีสํวนรํวม 
      แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑  ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนโดยองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยจัดประชุมรํวมกันหาแนวทางในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง ในการเป็นผูป๎ระกอบการ หรือเป็นลกูหาบ กระจายรายไดส๎ูํท๎องถิ่น และมสีํวน
รํวมในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของตน นอกจากน้ียังปลูกฝ๓งให๎เยาวชนให๎เข๎ามาทําหน๎าที่เป็นไกด๑นําเที่ยวด๎วย  
 2.  เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดอุตรดิตถ์สรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ใช๎ในป๓จจุบันของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑  
ได๎แกํ แผํนพับ ปูาย วีดีทัศน๑ การออกรายการโทรทัศน๑ และเว็บไซค๑ 
   2.2  เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จังหวัดอุตรดิตถ๑
ได๎แกํแผนที่เที่ยวละมัยไปกับอุตรดิตถ๑, สติ๊กเกอร๑รูปพระยาพิชัย, สติ๊กเกอร๑แผนที่ทํองเที่ยวอุตรดิตถ๑,ปฏิทินการ
ทํองเที่ยว, โซเชียลเน็ตเวิร๑ค, เอส เอ็ม เอส, ปูายกลางแจ๎ง, คูํมือการทํองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ๑ และแสตมป์สะสม
คะแนน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยขอดําเนินการอภิปรายผลโดยอิงวัตถุประสงค๑ตามลําดับดังนี้ 
 แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑จังหวัดอุตรดิตถ๑มีศักยภาพพร๎อมที่เอื้อตํอการดึงดูดความสนใจของ
นักทํองเที่ยว ให๎เดินทางมายังแหลงํทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของจังหวัดอุตรดิตถ๑ได๎อยํางครบองค๑ประกอบท้ัง  
8 ประการได๎แกํ ด๎านพ้ืนท่ี ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึง ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ด๎านการจัดการ ด๎าน
สภาพแวดล๎อม ด๎านความมีช่ือเสียง ด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยเรื่องนี้
สอดคล๎องกับแนวคิดของภาวดิา  รังสี (2550) ที่กลําววํานักทํองเที่ยวต๎องการเดินทางไปแสวงหาสิ่งตาํง ๆ ได๎แกํ 
กิจกรรม ท่ีให๎ประสบการณ๑ที่หลากหลายมากข้ึน ประสบการณ๑จากการไดเ๎ที่ยวให๎แหลํงธรรมชาติ โอกาสที่จะ
เรียนรูเ๎กี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรมที่มคีวามแตกตํางในแตํละพื้นท่ีและได๎มีโอกาสอนุรักษ๑สภาพทาง
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ธรรมชาติและสมบตัิทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีที่ไปชม ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากในป๓จจุบันประชากรสูงอายุมจีาํนวนเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน และนิยมทํองเที่ยวเพื่อ  ผํอนคลายความเครยีดเนื่องมาจากการวํางงาน ในขณะเดยีวกันก็ให๎
ความสําคญักับการทํองเที่ยวท่ีใหค๎ุณคําทางจิตใจ  นอกจากน้ันยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ ปาริฉัตร  สิงห๑ศักดิ์ 
และพชัรินทร๑  เสริมการดี (2553) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพและการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของ
ชุมชน ในอําเภอควนโดนและควนกาหลง จังหวัดสตูล มีวตัถุประสงค๑เพื่อศึกษาศักยภาพดา๎นการทํองเที่ยว ความ
ต๎องการเกี่ยวกับการทํองเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของชุมชนบ๎านทํุงมะปรัง อําเภอ
ควนโดน และบ๎านโตนปาหนัน อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู  ผลการวิจัยพบวํา ศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว
และความต๎องการของนักทํองเที่ยวแบํงออกเป็น 3 ด๎าน คือ 
 1. ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ควรสร๎างจดุเดํนของพื้นที่โดยนําธรรมชาติมาเสนอเป็นจดุขาย ปรับปรุงความ
สะอาดและภูมิทัศน๑ให๎สวยงามและสร๎างจติสํานึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติให๎แกํนักทํองเที่ยวและ
ชาวบ๎าน   
 2. ด๎านความพร๎อมทางการทํองเทีย่ว ควรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกจัดทําสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมและจดัเตรียมมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่นสําหรบัการถํายทอดความรู๎และเรื่องราวของแหลํง
ทํองเที่ยว  
  3. ด๎านการพัฒนาการตลาด จดัทาํเส๎นทางการทํองเที่ยวท่ีเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวของทั้งสองชุมชน 
เน๎นกิจกรรมทํองเที่ยวท่ีมีการเรียนรู๎และสร๎างความเรา๎ใจสอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมายคือกลุํมวัยรุํนและวัยทํางาน 
 ด๎านการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ จงัหวัดอุตรดติถ๑นอกเหนือจากสื่อท่ี
มีอยูํเดิม อาทิเชํน แผํนพับ ปูาย วีดีทัศน๑ การออกรายการโทรทัศน๑ และเว็บไซค๑เฉพาะของแหลํงทํองเที่ยวแตํละ
แหํงในจังหวัดอุตรดิตถ๑แล๎ว ควรมสีื่อท่ีจัดทําเพิ่มเติม ได๎แกํ แผนที่เที่ยวละมัยไปกับอุตรดติถ๑, สติ๊กเกอร๑รูปพระ
ยาพิชัย, สติ๊กเกอร๑แผนที่ทํองเที่ยวอุตรดิตถ๑,ปฏิทินการทํองเที่ยว, โซเชียล เน็ตเวิร๑ค, เอส เอ็ม เอส, ปาูย
กลางแจ๎ง, คูํมือการทํองเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ๑ และแสตมป์สะสมคะแนนสอดคล๎องกับแนวคดิของ ปาริฉัตร  สิงห๑
ศกัดิ์ และพัชรินทร๑  เสรมิการดี (2553) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพและการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของ
ชุมชน ในอําเภอควนโดนและควนกาหลง จังหวัดสตูล มีวตัถุประสงค๑เพื่อศึกษาศักยภาพดา๎นการทํองเที่ยว ความ
ต๎องการเกี่ยวกับการทํองเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ของชุมชนบ๎านทํุงมะปรัง อําเภอ
ควนโดน และบ๎านโตนปาหนัน อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู  ผลการวิจัยพบวําศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวและ
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวด๎านการพัฒนาการตลาด ควรจัดทําเส๎นทางการทํองเที่ยวท่ีเชื่อมโยงแหลํง
ทํองเที่ยวของทั้งสองชุมชน เน๎นกิจกรรมทํองเที่ยวท่ีมีการเรยีนรู๎และสร๎างความเรา๎ใจสอดคล๎องกับกลุมํเปูาหมาย
คือกลุํมวัยรุํนและวัยทํางาน และจดัทําคูํมือ แผํนพับ ใบปลิว และพฒันาเว็บไซค๑สําหรับประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยว  
 นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับแนวคดิของ เสรี  วงษ๑มณฑา (2540)ได๎กลําววํา การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นการใช๎เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ โดยในการสื่อสารครั้งหนึ่งไมํจําเป็นต๎องเลือกใช๎
การสื่อสารทุกรูปแบบ แตํอาจเลือกใช๎บางเครื่องมือก็ได๎  ทั้งนี้อันเนื่องมาจากป๓จจุบันเครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาดบางชํองทางการสื่อสารมีคําใช๎จํายที่สูง อาทิเชํน การสื่อสารผํานสื่อโฆษณาทางโทรทัศน๑ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น ดังน้ัน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการสื่อสาร จึงควรเลือกใช๎สื่อท่ีหลากหลาย ทํา
หน๎าท่ีในการสื่อสารไปได๎ทุกทิศทัว่ไทย อาทิเชํนสื่อเคลื่อนที่ ได๎แกํ สติ๊กเกอร๑รูปพระยาพิชัย สติ๊กเกอร๑แผนท่ี
ทํองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ๑ สื่อเคลือ่นที่น้ีจะสามารถสื่อสารและสร๎างการรับรู๎ให๎กับประชาชนท่ัวไปที่พบเห็นและ
จดจําจังหวัดอุตรดติถ๑ได๎ ซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ๑อาจแจกสติ๊กเกอร๑ 2 ประเภทให๎กับนักทํองเที่ยวท่ีมาเที่ยว
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จังหวัดอุตรดติถ๑ และใช๎แสตมปส์ะสมคะแนนการทํองเที่ยวแตลํะจุดเพื่อรับสติ๊กเกอร๑ฟรี เป็นการสํงเสรมิและ
สื่อสารไปในขณะเดยีวกันด๎วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาพบวํา ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ต๎องมีองค๑ประกอบครบ 8 ประการ 
ได๎แกํ ด๎านพื้นท่ี  ด๎านความสะดวกในการเข๎าถึง ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ด๎านการจัดการ ด๎านสภาพแวดล๎อม 
ด๎านความมีช่ือเสียง ด๎านกิจกรรมทํองเที่ยว และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงขอให๎ข๎อเสนอแนะ
ทั่วไปดังตํอไปนี ้
 1. ประชาชนในท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎ประกอบการตามแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ ควรมีความรู๎ในเรื่องการ
บริการ มีจติอาสา สํานึกรักษ๑บ๎านเกิดตนเอง พร๎อมที่จะเป็นฑูตแหลงํทํองเที่ยวให๎กับท๎องถิ่นและชุมชนได๎ด๎วย
สามารถตอบคําถามนักทํองเที่ยว ให๎ข๎อมูลขําวสารในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวของท๎องถิ่นตนเองได๎อีก
ด๎วย 
 2. เครือขํายผู๎ประกอบการต๎องเขม็แข็ง ดําเนินการให๎เป็นรูปธรรม ไมํขัดแย๎งกัน มีความจริงใจในการ
ชํวยเหลือกันอยํางแท๎จริง สามารถประสานงานกับภาครัฐ และสถาบันการศึกษาได๎  
 3. จังหวัดต๎องวางแผนเชิงกลยุทธ๑ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑ โดยอาศัยการมีสํวนรํวมของสถาบันการศึกษา และท๎องถิ่น ตลอดจนชาวบ๎านที่มสีํวนได๎สํวนเสียกับ
แหลํงทํองเที่ยวนั้น  
 4. แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑บางแหํงไมํพบเจ๎าหนา๎ที่อยูํประจํา  ทําให๎นักทํองเที่ยวไมํมีข๎อมลูในการ
ทํองเที่ยว และไมํประทับใจในการเดินทางการทํองเที่ยว อันจะสํงผลตํอการสํงขําวสารตํอไปยังนักทํองเที่ยวคน
อื่นที่สนใจ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐ ควรมสีํวนรํวมในการเขา๎มาสร๎างเครือขํายใหเ๎กิดขึ้นเป็นรปูธรรม ท้ังเครือขํายระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ ตลอดจนสํงเสริมใหเ๎กิดการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ มโีครงสร๎างการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน   
 2. องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น ท่ีดูแลรับผิดชอบแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ในพื้นที่ของตนเอง ต๎อง
จริงใจ และจริงจังในการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวตลอดจนมีสํวนรํวมในการชํวยฟื้นฟู
แหลํงทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมทางด๎านงบประมาณในการสํงเสรมิการตลาดให๎กับแหลํงทํองเที่ยวดว๎ย โดยไมํ
คํานึงถึงผลประโยชน๑ทับซ๎อน 
 3. สถาบันการศึกษาในจังหวัด ต๎องมีสํวนรํวมในการแกไ๎ขป๓ญหา โดยอาศัยการวิจัยเชิงพื้นที่ และการ
บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและเพิ่มพูนศักยภาพของประชาชน ชุมชน และท๎องถิ่น ตลอดจน
ผู๎ประกอบการในแหลํงทํองเที่ยวให๎มีความพร๎อมในเรื่องการบริการเพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการทดลองใช๎เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแตลํะประเภท และมีการทดสอบผลการใช๎
เครื่องมือนั้นด๎วยวํามีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใด 
 2. ควรวิจัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับแหลํงทํองเที่ยวแตํละเภทตามลักษณะของ
การเดินทางทํองเที่ยว เชํน การทอํงเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑     
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เป็นต๎น เพื่อให๎ตรงกับกลุํมนักทํองเที่ยวเปูาหมาย อันจะเกดิผลตํอการสร๎างเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับแหลํง
ทํองเที่ยวในจังหวัดตํอไป 
 3. แหลํงทํองเที่ยวบางแหํงอยูํคํอนข๎างไกลการเดินทางลําบาก เชํน อุทยานแหํงชาติภูสอยดาว ผู๎วิจัย
ควรวางแผนในการเดินทางให๎ดี เพราะจะมีกําหนดเวลาในการเดินทางขึ้นอุทยานไมํเกินบําย 2 โมง หากวางแผน
ไมํดีจะทําให๎เสียเวลาในการเดินทาง และอันตรายหากต๎องเดินทางกลับในชํวงกลางคืน 
 4. แหลํงทํองเที่ยวบางแหํงไมํมีเจ๎าหน๎าท่ีอยูํ การติดตํอสอบถามคํอนข๎างลําบาก องค๑การบริการสํวน
ท๎องถิ่นที่รับผิดชอบก็ไมํมีข๎อมลูมากพอในการตอบคําถาม เป็นอุปสรรคที่พบในการวิจัยเชิงพื้นที่ จากการไมมํี
สํวนรํวมของท๎องถิ่นและภาครัฐ 
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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงในระบบโทรศัพท๑ของหนํวยการขายทางโทรศพัท๑ของ
ธนาคาร และป๓จจัยเสี่ยงท่ีสํงผลตอํประสิทธิภาพการทํางานของระบบโทรศัพท๑ที่ผํานการใช๎บริการจาก
บุคคลภายนอก งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ข้ันตอนการวิจัยประกอบด๎วยการทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยในวารสารวิชาการของในและตํางประเทศ การสร๎างกรอบแนวคิดในการวิจัย เก็บข๎อมูลโดยเครื่องมือท่ี
ใช๎คือแบบสอบถามแบบปลายปิด สํงออกไปยังกลุํมตัวอยํางคือพนักงานขายในหนํวยการขายทางโทรศพัท๑ของ
ธนาคารพาณิชย๑ในประเทศไทย จาํนวน 9 ธนาคารโดยมีแบบสอบถามที่ใช๎ในการวิเคราะห๑เป็นจํานวน 418 ชุด 
วิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง (Structural Equation Model) และสรุปผลการวิจัย  
ผลจากการวิจัยพบวํา การบริหารความเสีย่งด๎านปฏิบตัิการ อันประกอบด๎วยความเสี่ยงด๎านบุคคล กระบวนการ
และเทคโนโลยีนั้น ความเสี่ยงด๎านกระบวนการเป็นความเสี่ยงท่ีสํงผลตํอการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎
บริการจากบคุคลภายนอกในระบบโทรศัพท๑มากที่สดุ และประสิทธิภาพด๎านผลิตภัณฑ๑สํงผลตํอการประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอกมากที่สดุ  
 

ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง / ระบบโทรศัพท์ในธนาคาร 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study risk management in telephone system of telesales in banking 
and risk factor affecting telephone outsource performance. This quantitative research 
consisted of 1) review the related literature from Thai and International Academic Journals, 2) 
developing a conceptual framework, 3) collecting data by sending out one thousand closed-
end questionnaires to nine commercial banks and 418 complete sets were returned for an 
analysis, 4) analyzing data by using Structural Equation Models (SEM). The findings found that 
there were 3 risks in the operational risk management as follows: personnel risk, process risk, 
and technology risk. The process risk was the most significant risk resulting to the outsource 
performance. For the dependent variables, product performance and process performance, 
product performance was the most important factor for the outsource performance. 
 

Keywords: Risk Management / Telephone System in Banking 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ธนาคารพาณิชย๑หนึ่งแหํงประกอบด๎วยหลายหนํวยงานด๎วยกัน หนํวยการขายของธนาคารเป็น
หนํวยงานหนึ่งซึ่งมีหน๎าท่ีหารายได๎ให๎กับธนาคารผํานหลายชํองทาง เชํน หนํวยการขายท่ีสาขา หนํวยการขาย
ด๎านองค๑กร และหนํวยการขายทางโทรศัพท๑ หากแตํหนํวยการขายทางโทรศัพท๑เป็นหนํวยเดียวท่ีต๎องใช๎บริการ
จากบุคคลภายนอกด๎านระบบโทรศัพท๑ (Outsource) การใช๎บริการของบุคคลภายนอก หมายถึง การทําสัญญา
หรือมอบอํานาจให๎บุคคลภายนอก ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานแทนอยํางตํอเนื่องภายใต๎ข๎อกําหนด
ในสัญญา การใช๎บริการจากบคุคลภายนอกในธนาคารเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได๎ภายใต๎การกํากับดูแลของ 
ธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) โดยต๎องมีความตํอเนื่องในการดําเนินธุรกิจและการให๎บริการลูกค๎า คุ๎มครอง
ข๎อมูลของลูกค๎าและดูแลเรื่องร๎องเรียน และจะต๎องมีการประเมินและควบคุมความเสีย่งอยํางสม่ําเสมอ (ธนาคาร
แหํงประเทศไทย 2553) เหตผุลในการเลือกใช๎บริการจากบุคคลภายนอกที่ธนาคารสํวนใหญตํัดสินใจใช๎บริการ มี
เหตุผลประกอบดังตํอไปนี้ (ธนาคารแหํงประเทศไทย 2551) คือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตอ๎งการของผู๎บริหารที่จะมุํงเน๎นในการทําธุรกิจหลัก เพื่อลดข๎อจํากดัด๎าน
ทรัพยากรภายใน ซึ่งถูกกําหนดใหใ๎ช๎ในการดําเนินงานหลักเทํานั้น เพื่อเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน เพื่อ
เพิ่มความตํอเนื่องของการให๎บริการ เพื่อเพิ่มชํองทางการเสนอผลิตภัณฑ๑และบริการ เพื่อเพ่ิมความสามารถใน
การจัดการ การแก๎ไขป๓ญหาและทนัตํอเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยูํเสมอ และเพื่อรักษาเงินทุนไว๎สําหรับการ
ลงทุนธุรกิจอื่น   
 การวิเคราะห๑การทํางานของหนํวยงานโทรศัพท๑ของธนาคารพาณิชย๑แหํงหน่ึง พบวําระบบโทรศัพท๑
มักมีป๓ญหาในการใช๎งาน อาทิเชํน โทรออกไมํได๎ รับสายไมํได๎หรือสญัญาณขาดหาย เป็นต๎น และไมํมกีาร
ดําเนินการด๎านการบริหารความเสีย่ง การโทรศัพท๑เพื่อขายสินค๎าของแตํละธนาคารเป็นกระบวนการทีส่ําคัญที่
เป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการตํอไป หากโทรศัพท๑ไมสํามารถทําไดห๎รือไมสํะดวกกระบวนการขายจะไมํสามารถ
ดําเนินตํอไปได๎ จึงสรุปได๎วํากระบวนการนี้เป็นจุดเสี่ยงท่ีสําคัญในกระบวนการขายทางโทรศัพท๑ ผู๎วิจัยจึงมุํง
ศึกษาบริบทของการบรหิารความเสี่ยง โดยเน๎นไปท่ีความเสีย่งด๎านการปฏิบัติการของการใช๎บริการจาก
บุคคลภายนอก เพราะความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงจากการขาดการกับกํา
ดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
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หรือเหตุการณ๑ภายนอก และสํงผลกระทบตํอรายได๎จากการดําเนินงานและเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (สง.) 
(ธนาคารแหํงประเทศไทย กรกฎาคม 2552)  และศึกษาวําป๓จจยัเสีย่งใดมีผลตํอประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท๑
จากการให๎บริการของบุคคลภายนอก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงในระบบโทรศัพท๑ของหนํวยการขายทางโทรศัพท๑ของธนาคาร  
 2. เพื่อศึกษาป๓จจัยเสีย่งท่ีสํงผลตํอประสิทธิภาพการทํางานของระบบโทรศัพท๑ที่ผํานการใช๎บริการ
จากบุคคลภายนอก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยพิจารณากระบวนการทํางานของหนํวยงานการขายของธนาคารพาณิชย๑ไทยแหํงหนึ่ง สรุป
กระบวนการทํางานเบื้องต๎นและวเิคราะห๑ป๓ญหาของการทํางานของหนํวยงานการขายพบวําหนํวยงานการขาย
ทางโทรศัพท๑ของธนาคารมีการใช๎บริการจากบคุคลภายนอกด๎านระบบโทรศัพท๑ โดยมีป๓ญหาเรื่องสญัญาณขาด
หาย โทรเข๎าออกไมํได๎ หรือการบนัทึกข๎อมูลขัดข๎อง  
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 กลุํมประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานหนํวยการขายของธนาคารพาณิชย๑ ที่ใช๎ระบบโทรศัพท๑ของ
การใช๎บริการจากบุคคลภายนอกด๎านระบบโทรศัพท๑ กลุํมตัวอยํางที่มีขนาดที่เหมาะสมกับงานวิจัยนีค้ือ 400 คน 
โดยคํานวณจากการนําเอาตัวแปรสังเกตได๎ 20 ตัว คูณด๎วย 20 เทํา ตามที่ Ikediashi, Ogunlana And Udo 
(2013) แนะนําขนาดของกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมในการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎เก็บรวบรวมข๎อมลูในครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended 
Questionnaire) แบํงออกเป็น 2 สํวน สํวนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ๎มูลทั่วไป เชํน เพศ อายุ การศึกษา สถานท่ี
ทํางาน เป็นต๎น สํวนที่ 2 เป็นการสอบถามตามข๎อคําถามที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ผํานการตัดป๓จจัย
ที่ไมํเกี่ยวข๎องและข๎อคาํถามที่ไมํสอดคล๎องออกแล๎ว ประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบจากเหตุการณ๑ตามข๎อ
คําถาม ตามคาํตัวเลขดังนี้ 1 คือ น๎อยท่ีสุด 2 คือ น๎อย 3 คือ ปานกลาง 4 คือ มาก และ 5 คือ มากท่ีสุด  
จากนั้นนําแบบสอบถามไปให๎ผูเ๎ชี่ยวชาญตรวจสอบภาษาและความเข๎าใจในเนื้อหาของข๎อคําถามและตรวจสอบ
ความตรงด๎วยการวัดดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถาม (IOC – Item Objective Congruence Index)  
โดยคํา Cronbach’s Alpha ที่ไดค๎ือ 0.974  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู๎วิจัยคํานวณ ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมโดย Ikediashi, Ogunlana et al. (2013) กลําวไว๎
วํา ขนาดกลุํมตัวอยาํงที่เหมาะสมของการวิเคราะห๑โมเดลสมการเชิงโครงสร๎าง คือจํานวนป๓จจัยสังเกตได๎คณูด๎วย 
10 หรือ 20 เทํา จากกรอบแนวคิดการวิจัยมีจํานวนป๓จจัยสังเกตไดจ๎ํานวน 20 ป๓จจัย คูณด๎วย 20 ดังนั้นจํานวน
กลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมคือ 400 ผู๎วิจัยได๎สํงแบบสอบถามออกไปจาํนวน 1,000 ชุด ใน 3 รูปแบบ คือ ลิ้งค๑
แบบสอบถาม ไฟล๑เอ็กเซลล๑ และแบบกระดาษ โดยแบบสอบถามทีเ่ป็นกระดาษมีผูต๎อบกลับมากที่สุด รวม
จํานวนที่ได๎รับการตอบกลับคือ 446 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 44.6 แบํงเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ๑ 418 ชุด และอีก 
28 ชุดเป็นแบบสอบถามที่ไมสํมบรูณ๑ โดยจํานวนข๎อมลู 418 ชุด สามารถนําไปประมวลผลด๎วยการวเิคราะห๑
โมเดลสมการเชิงโครงสร๎างตามคาํแนะนําของ Ikediashi, Ogunlana et al. 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล 2 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห๑ป๓จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) และการวิเคราะห๑โมเดลสมการเชิงโครงสร๎าง (Structural Equation Model) เพื่อให๎ผลจากการวิจัย
ชัดเจนท่ีสุด 
  1) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ ยุทธ ไกยวรรณ๑ (2556) กลําวไว๎วําเป็นการสํารวจพร๎อมจัด
กลุํมป๓จจยัที่เหมือนกันเข๎าด๎วยกันและตดัป๓จจัยทีไ่มํเกีย่วข๎องออก ตัดป๓จจัยที่ไมํเกี่ยวข๎องออก 10 ป๓จจัย และจดั
กลุํมป๓จจยัใหมํ  
  2) การวิเคราะห์โมเดลสมการเชงิโครงสร้าง Ikediashi, Ogunlana and Udo (2013) แนะนํา
ให๎ตรวจสอบความสอดคล๎องของโมเดล (Goodness-of-Fit) ตรวจสอบจากหน๎า Model Fit Summary ดัง
แสดงในตารางที่ 1 เกณฑ๑มาตรฐาน ผลจากการประมวลและเอกสารอ๎างอิงสถิติในการวิเคราะห๑โมเดลสมการ
โครงสร๎าง   
ตารางที่ 1เกณฑ๑มาตรฐาน ผลจากการประมวลและเอกสารอ๎างอิงสถิติในการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง   
 

สถิติ เกณฑ์มาตรฐาน ผลจากการประมวลผล 

CMIN/DF (Wallace, Keil et al. 2004, Hair 2009) น๎อยกวํา 3 1.359 

GFI (Wallace, Keil et al. 2004, Hair 2009) มากกวํา 0.9 0.941 

AGFI (Hair 2009) มากกวํา 0.9 0.908 
RMSEA (Wallace, Keil et al. 2004, Hair 2009) น๎อยกวํา 0.05 0.029 

  

 จากการวิเคราะห๑คาํความสอดคลอ๎งของโมเดล  นําผลที่ได๎ทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาจากตาราง
คํา Regression Weight (กัลยา วานิชย๑บัญชา 2556) กลําวไว๎วํา คํา p-value = *** หมายถึงคํา p-value ต่ํา
มากใกล๎ๆ ศูนย๑ จะแสดงวําตัวแปรมีความสัมพันธ๑กันและมีความสมัพันธ๑ในทางบวก *** = p-value < 0.001, 
** = p-value < 0.01, * = p-value < 0.05  
 จากโมเดลสมการโครงสร๎างแสดงผลกระทบความเสี่ยงดา๎นปฏิบัติการในการใช๎บริการจาก
บุคคลภายนอกด๎านสารสนเทศในหนํวยการขายของทางโทรศัพท๑ของธนาคารพบวํา ความเสีย่งด๎านกระบวนการ 
(Process Risk) สํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอก (Outsource 
Performance) อธิบายคําความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได๎ร๎อยละ 90 (R2 = .90) โดยมคีําน้ําหนักสัมพันธ๑มาตรฐาน 
(Standardized Coefficients หรือ Beta β) เทํากับ 0.605 และประสิทธิภาพด๎านผลติภณัฑ๑ (Product 
Performance) สํงผลตํอการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอก (Outsource 
Performance) มากที่สุด โดยมีคาํน้ําหนักสัมพันธ๑มาตรฐาน (Standardized Coefficients หรือ Beta β) 
เทํากับ 0.955  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในระบบโทรศัพท๑ของหนํวยการขายทางโทรศัพท๑ของธนาคารสรุปได๎
ดังนี ้
  - ความเสี่ยงด๎านบุคคลอันประกอบด๎วยคุณภาพและจรยิธรรมของพนักงานผู๎ให๎บริการจาก
บุคคลภายนอก พนักงานขายรับรูด๎๎านคุณภาพของพนักงานได๎ แตํดา๎นจริยธรรมเป็นสิ่งที่วัดด๎วยการดาํเนินการ
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ไมํได๎ การสํงผลตํอความเสี่ยงดา๎นบุคคลจึงไมํสํงผลมาก แตํในมุมของผู๎เชี่ยวชาญให๎ความสําคัญกับจรยิธรรมของ
พนักงานผู๎ให๎บริการมากกวํา  
   - ความเสี่ยงด๎านกระบวนการ พบวํา สํงผลตํอการประเมินประสิทธิภาพในการใช๎บริการจาก
บุคคลภายนอก ถึงกวํา 90%  
  - ความเสี่ยงด๎านเทคโนโลยีทั้งสองด๎านคือ ความผดิพลาดที่โปรแกรมและความเสียหายทีร่ะบบ
หรือโครงขํายการสื่อสารของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอก เชํน คลื่นรบกวนในระบบ หรือระบบไมํราบรื่น 
การตํอสายภายนอกไมไํด๎ หรือ การโอนสายผิด มีความสําคัญในมมุมองของพนักงานขายและในมุมมองของ
ผู๎เชี่ยวชาญพอกัน แตํความเสี่ยงดา๎นเทคโนโลยีจะเป็นป๓จจัยทีไ่มสํามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดย๎าก สํงผล
กระทบตํอการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอกไมํมาก แตํเป็นสํวนสนับสนนุให๎ความ
เสี่ยงด๎านกระบวนการลดลงได ๎
 2. การวิเคราะห๑ป๓จจัยเสี่ยงด๎วยการวิเคราะห๑สมการเชิงโครงสร๎าง พบวําความเสีย่งสามด๎านของความ
เสี่ยงด๎านปฏิบัติการ ความเสี่ยงกระบวนการเป็นความเสี่ยงท่ีสํงผลตอํการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎บริการ
จากบุคคลภายนอกร๎อยละ 90 ซึ่งสํงผลมากที่สดุ รองลงมาคือความเสี่ยงด๎านเทคโนโลยีและความเสีย่งด๎าน
บุคคล ความเสี่ยงดา๎นกระบวนการประกอบด๎วยตัวแปรแฝงจํานวน 3 ตัวแปรคือ ความเสี่ยงด๎านการรกัษาความ
ปลอดภัย ความเสี่ยงด๎านปริมาณ และความเสีย่งท่ีรูปแบบหรือวิธีดาํเนินการ จะเห็นได๎วํา ความเสี่ยงดา๎นการ
รักษาความปลอดภัยสํงผลตํอความเสี่ยงด๎านกระบวนการมากท่ีสุด  
 การประเมินประสิทธิภาพด๎านผลติภัณฑ๑สํงผลตํอการประเมินประสทิธิภาพของการให๎บริการจาก
บุคคลภายนอกมากที่สดุ เพราะความยืดหยุํน ความพึงพอในในระบบและการใช๎งําย สามารถประเมินจากการใช๎
งาน หากในมุมมองของผู๎เชี่ยวชาญให๎การประเมินประสิทธิภาพด๎านผลิตภณัฑ๑มีความสําคญัน๎อยกวําด๎าน
กระบวนการ เพราะการประสิทธิภาพด๎านผลิตภัณฑ๑จะต๎องถูกกลั่นกรองตั้งแตํชํวงการเลือกผู๎ให๎บริการจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งมีการเปรียบเทยีบจากผู๎ให๎บริการที่มีบริการใกล๎เคียงกันหรืออยูํในกลุํมเดียวกัน หาก
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะชวํยลดคําใช๎จํายและเวลาในการดําเนินการ และทําให๎การให๎บริการจาก
บุคคลภายนอกมีความนําเชื่อถือมากขึ้น 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 หนํวยการขายทางโทรศัพท๑ของธนาคารเป็นหนํวยงานหนึ่งที่มีสํวนในการสร๎างรายได๎ให๎กับธนาคาร 
ระบบโทรศัพท๑ท่ีมีคุณภาพ มีความยืดหยุํน ใช๎งานงําย ครอบคลมุพืน้ท่ีการโทรออกได๎ครบถ๎วน และสร๎างความ
พึงพอใจให๎กับผู๎ใช๎ จะทําให๎การดําเนินการขายของธนาคารเป็นไปอยํางราบรื่นและรวดเร็ว  
จากผลการวิจัย พบวําการบริหารความเสีย่งในระบบโทรศัพท๑ของหนํวยการขายทางโทรศัพท๑ของธนาคาร  
สํวนใหญํยังไมํครอบคลุมในสํวนสาํคัญตามที่ควรจะเป็น เชํนในการดําเนินการของการให๎บริการจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งยังไมํมมีาตรการการบรหิารความเสี่ยงท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอยาํงยิ่งการบริหารความเสี่ยงด๎าน
การปฏิบัติการทั้ง 3 ป๓จจัย คือ ด๎านบุคคล ด๎านกระบวนการ และด๎านเทคโนโลยี ผู๎วิจัยนําผลที่ได๎การวเิคราะห๑
ป๓จจัยเชิงสํารวจและการวิเคราะห๑โมเดลสมการเชิงโครงสร๎าง ไปสมัภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญพบวําในความเสี่ยง 3 ด๎าน
ของความเสี่ยงด๎านการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด๎านกระบวนการสํงผลตํอการประเมินประสิทธิภาพในการใช๎
บริการจากบคุคลภายนอก ถึงกวํา 90% นั้น เพราะสําหรับพนักงานขายทางโทรศัพท๑แล๎วผลกระทบจากความ
เสี่ยงด๎านกระบวนการเชํน การโทรออก การรับสาย ระบบครอบคลมุพื้นท่ีในการโทรออกหาลูกค๎า มีผลกระทบ
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ตํอการขายและรายได๎ของพนักงานขาย หากแตํผูเ๎ชี่ยวชาญให๎ความสําคัญกับการใช๎รักษาความปลอดภัยของ
ระบบและคูํมือการใช๎งานมากกวํา  
 ความเสีย่งด๎านบุคคลอันประกอบด๎วยคุณภาพและจริยธรรมของพนักงานผู๎ให๎บริการจาก
บุคคลภายนอก พนักงานขายรับรูด๎๎านคุณภาพของพนักงานได๎ แตํดา๎นจริยธรรมเป็นสิ่งที่วัดด๎วยการดาํเนินการ
ไมํได๎ การสํงผลตํอความเสี่ยงดา๎นบุคคลจึงไมํสํงผลมาก แตํในมุมของผู๎เชี่ยวชาญให๎ความสําคัญกับจรยิธรรมของ
พนักงานผู๎ให๎บริการมากกวํา  
 สําหรับความเสี่ยงด๎านเทคโนโลยทีั้งสองด๎านคือ ความผิดพลาดที่โปรแกรมและความเสยีหายทีร่ะบบ
หรือโครงขํายการสื่อสารของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอก เชํน คลื่นรบกวนในระบบ หรือระบบไมํราบรื่น 
การตํอสายภายนอกไมไํด๎ หรือ การโอนสายผิด มีความสําคัญในมมุมองของพนักงานขายและในมุมมองของ
ผู๎เชี่ยวชาญพอกัน แตํความเสี่ยงดา๎นเทคโนโลยีจะเป็นป๓จจัยทีไ่มสํามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงไดย๎าก สํงผล
กระทบตํอการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอกไมํมาก แตํเป็นสํวนสนับสนนุให๎ความ
เสี่ยงด๎านกระบวนการลดลงได ๎
 การประเมินประสิทธิภาพด๎านผลติภัณฑ๑สํงผลตํอการประเมินประสทิธิภาพของการให๎บริการจาก
บุคคลภายนอกมากที่สดุ เพราะความยืดหยุํน ความพึงพอในในระบบและการใช๎งําย สามารถประเมินจากการใช๎
งาน หากในมุมมองของผู๎เชี่ยวชาญให๎การประเมินประสิทธิภาพด๎านผลิตภณัฑ๑มีความสําคญัน๎อยกวําด๎าน
กระบวนการ เพราะการประสิทธิภาพด๎านผลิตภัณฑ๑จะต๎องถูกกลั่นกรองตั้งแตํชํวงการเลือกผู๎ให๎บริการจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งมีการเปรียบเทยีบจากผู๎ให๎บริการที่มีบริการใกล๎เคียงกันหรืออยูํในกลุํมเดียวกัน หาก
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะชวํยลดคําใช๎จํายและเวลาในการดําเนินการ และทําให๎การให๎บริการจาก
บุคคลภายนอกมีความนําเชื่อถือมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1. องค๑กรควรมีการประเมินความเสี่ยงด๎านปฏิบัติการในระบบโทรศพัท๑ของธนาคารอยํางตํอเนื่อง 
เพียงพอและถูกต๎องตามเกณฑ๑มาตรฐานท่ีกําหนดไว๎ โดยเฉพาะอยาํงยิ่งป๓จจัยความเสี่ยงด๎านกระบวนการ  
 2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของการใช๎บริการจากบุคคลภายนอกด๎านระบบโทรศัพท๑ ผู๎
ใหบ๎ริการต๎องมีคณุสมบัติทั้งด๎านผลิตภณัฑ๑และกระบวนการทีเ่พียงพอและเหมาะสมท้ังสองด๎าน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเตมิในสํวนของแนวทางการเลือกใช๎บริการจากบุคคลภายนอก 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเตมิความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบสารสนเทศอ่ืน เชํน ด๎านกลยุทธ๑ ด๎านชื่อเสียง 
ด๎านการกํากับดูแล ด๎านการทําสญัญา เป็นต๎น ซึ่งยังมีชํองวํางในการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับความเสี่ยงดา๎นระบบ
สารสนเทศในประเทศไทยอีกมาก  
 3. ควรศึกษาเพิ่มเตมิเรื่องการบรหิารความเสี่ยงดา๎นปฏิบตัิการในการใช๎บริการบุคคลจาก
บุคคลภายนอก ในวงการหรืออุตสาหกรรมอื่น เชํน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต๎น เพราะการใช๎บริการจาก
บุคคลภายนอกมีการใช๎เพิ่มขึ้นในทุกภาคสํวนหนํวยงานของรัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 

 

ภาษาไทยกับภาษาจ๎วงเป็นภาษาที่จัดอยูํในตระกลูภาษาเดียวกันคอืตระกลูภาษาไท  สาขาภาษาจ๎วง-ต๎ง   หลาย
ปีมานี้ประเทศจีนได๎เปดิประเทศและมีความรํวมมือกับไทยมากขึ้น จงึมีผู๎สนใจศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกับ
ภาษาจ๎วงและศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนไทยกับสํานวนจ๎วงมากข้ึน การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา
เปรียบเทยีบการจําแนก  ลักษณะและภาพสะท๎อนทางสังคมและวัฒนธรรมระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง
โดยใช๎ทฤษฎีภาษาศาสตร๑เปรยีบตาํงและเปรียบเทียบเหมือนและแนวคิดทางภาษาศาสตร๑สังคมเป็นแนวการ
วิเคราะห๑  ผลการวิจัยพบวําสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีความคล๎ายคลึงเป็นอยํางมากทั้งในด๎านเกณฑ๑ของการ
จําแนก มูลเหตุที่เกิดสํานวน  ลักษณะในการสัมผัส  การใช๎คํา  โครงสร๎าง ความหมายและการยมืคําจากภาษา
อื่นๆ  รวมทั้งภาพสะท๎อนวิถีชีวิตความเป็นอยูํ  ความเชื่อและคํานิยม  สํวนความแตกตํางระหวํางสํานวนไทยกับ
สํานวนจ๎วงแสดงในด๎านการจําแนก   รูปแบบการสัมผัสบางรูปแบบ แหลํงภาษาที่ยืมสํานวน ความหมายของ
สํานวนและภาพสะท๎อนจากสํานวนในด๎านภูมิศาสตร๑และประเพณี  ซึ่งความคล๎ายคลึงและความแตกตาํง
ระหวํางสํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วงเหลํานีม้ีสาเหตุทางด๎านประวัตศิาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ บทบาทหน๎าที่ในสังคมของ
ชนชาติ และภาษาและวัฒนธรรมที่ได๎รับจากชนชาติอื่น 
 

ค าส าคัญ: การศึกษาเปรียบเทียบ / ส านวนไทย / ส านวนจ้วง 
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ABSTRACT 
 

Thai and Zhuang languages are both in the Tai language family branch Zhuang- Dong.  The 
cooperation between Thailand and China became more strengthening because of China's 
Reform and opening-up policy; therefore, there are more Thai and Chinese or Zhuang people 
who are interested in comparative study of Thai and Zhuang idioms. The objective of this 
study was to compare the similarities and differences between Thai and Zhuang idioms as 
regarding to the classification, the characteristics and the reflection of society and culture by 
using the Contrastive-Comparative Linguistics theory and Sociolinguistics as a guiding theory of 
the analysis. The research results showed that there are so many similarities between Thai 
and Zhuang idioms including ways of classification, source of making idioms, characteristics in 
the structure, meaning and foreign idioms or reflections of the lifestyle, beliefs and values in 
many things. The differences between Thai and Zhuang idioms particularly show on the 
classification, rhyme types and foreign languages from which the foreign idioms are borrowed,  
the different animals or things that used as Metaphor to make same or different idiomatic 
meanings and the reflection of geography and Social Custom. Those similarities and 
differences between Thai and Zhuang idioms may cause by history, geography, roles of their 
nationalities and languages in society and language and culture derived  from other 
nationalities. 
 

Keywords: Comparative study / Thai Idioms / Zhuang Idioms 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
นโยบายปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน ได๎สํงเสริมความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมระหวํางประเทศจีนกับไทยมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงเกิดกระแสความรํวมมือทางวิชาการระหวาํงจีนกับ
ไทย นักวิชาการจ๎วง-จีนไดร๎ํวมทําการวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบจ๎วง-ไทยในด๎านภาษาและวัฒนธรรม หลายๆ
เรื่อง   เชํน มหาวิทยาลัยศลิปากรกับมหาวิทยาลยัชนชาติกวํางซี ไดร๎ํวมทําการวิจยัเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมดั้งเดิมชนชาติจ๎วง-ไทย”(2534-2537)  “การศึกษาจ๎วงกับไทยในมิตภิาษา”ของมณีปิ่น พรหมสุทธิ
รักษ๑ และ ปราณี กุลละวณิชย๑   สวํนนักวิชาการจีน เชํน  ฉินเซิ่งหมิ่น (覃圣敏,  2006, หน๎า 29) ได๎สรุปต๎น
กําเนิดและวิวัฒนาการของชาวจ๎วงและชาวไทยวําเป็นชนรํวมเช้ือสายแตํตํางสาขากันเพราะมีต๎นตระกลูรํวมกัน  
จึงมีสิ่งท่ีเหมือนกันทางด๎านประเพณีสืบทอด  แตเํนื่องจากต๎องการอพยพเคลื่อนย๎ายจึงทําให๎วัฒนธรรมประเพณี
วิวัฒนาการไปในทิศทางที่ตํางกันจนกลายเป็นสองชนชาติที่ตํางมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง   ชาว
จ๎วงและชาวไทยเป็นชนรํวมเช้ือสายนั้นสามารถพิสูจน๑จากหลักฐานดา๎นภาษาและประเพณีวัฒนธรรมได๎ หาก
พิจารณาในแงํสังคมวัฒนธรรม  ชาวจ๎วงและชาวไทยล๎วนมีอาชีพกสกิรรมเป็นหลัก  มีกระบวนการทํานา
เหมือนกัน  ตํางชอบอยูํเรือนมีใตถ๎ุน  ช่ือของเครื่องเรือนตลอดจนประเพณีการอยูํอาศยัก็เป็นไปในทํานอง
เดียวกัน    โครงสร๎างทางสังคม   ในหมูํบ๎านชาวจ๎วงและชาวไทยจะมีทั้งระบบเครือญาติที่ถือสายฝุายพํอและ
สายฝาุยแมํแตํฐานะของเครือญาตสิายแมสํูงกวํา  เมื่อพิจารณาในแงํภาษา  ทั้งสระ พยัญชนะและโครงสร๎าง
ไวยากรณ๑ในภาษาไทยและภาษาจว๎งจะเหมือนกันทั้งหมด  ศัพท๑พื้นฐานท่ีมีความใกล๎เคียงกันท้ังเสียงและ
ความหมายเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นในวงการภาษาศาสตร๑จึงได๎จัดใหภ๎าษาไทยกับภาษาจ๎วงรวมอยูํในตระกูล

http://dict.youdao.com/search?q=geography&keyfrom=E2Ctranslation
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ภาษาเดยีวกันมานาน  จากการเปรียบเทียบคําศัพท๑โดยใช๎รายการศพัท๑ 200 คําท่ีเป็นคําต๎นแบบของคําที่เป็น
พื้นฐานในภาษามนุษย๑ซึ่งออกแบบโดยสวาเดส (Swadesh)   ผลการเปรยีบเทียบพบวําอัตราความใกล๎เคียงกัน
สูงถึง 65%  จากการสรุปข๎อเหมือนดังกลําวข๎างต๎น  จึงนําจะยืนยันได๎วําชาวไทยและชาวจ๎วงมีต๎นกําเนิดเดียวกัน 
 จากการวิจัยทางประวัติ ภาษาและวัฒนธรรมจ๎วง-ไทย   นักวิชาการทั้งจีนและไทยมีความเห็นพ๎องกัน
วําชาวจ๎วงและชาวไทยถือเป็นกลุมํชนชาติจ๎วง-ไทย  เป็นพ่ีน๎องกันมาช๎านาน  ภาษาจ๎วงกับภาษาไทยเป็นภาษา
ตระกลูเดยีวกัน คือภาษาตระกลูไท (The Tai language family) ชาวจ๎วงในประเทศจีนกับชาวไทยในประเทศ
ไทยมีความคล๎ายคลึงกันอยูํมากมายทั้งในด๎านภาษาวัฒนธรรมและด๎านอื่นๆแตเํนื่องมีการแยกยา๎ยถิน่ไปอยูํในแตํ
ละพื้นท่ีก็ยํอมมีความแตกตํางด๎วย การศึกษาเปรยีบเทียบระหวํางภาษาไทยกับภาษาจ๎วงจึงเป็นหัวข๎อวจิัยที่
นําสนใจสําหรับนักวิจัยตํางๆจนถึงป๓จจุบัน  
 การศึกษาเปรยีบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีความสําคญัเพราะวํา สํานวนมีความสําคญัตํอชาว
ไทยและชาวจ๎วงมาก   สํานวนมีปรากฏอยูํในท้ังภาษาไทยและภาษาจ๎วงตั้งแตํสมัยโบราณ  ชาวไทยและชาวจ๎วง
ถือสํานวนเป็นมรดกสั่งสอนอบรมลูกหลานมาตลอดให๎ลูกหลานอยูํในกรอบความประพฤติท่ีดีงาม  สํานวนชํวยให๎
การใช๎ภาษามีชีวิตชีวามีความชัดเจน เป็นที่เข๎าใจงํายจึงเป็นสํวนสําคัญของวรรณคดีของทุกชาติทุกภาษา   
สํานวนสะท๎อนภาพวัฒนธรรมและประเพณสีะท๎อนภาพความคิดความเชื่อภาพชีวิตและความเป็นอยูขํองคนใน
สังคมแตลํะสมัย   การศึกษาสํานวนจึงทําให๎เห็นเหตุการณ๑ตํางๆในอดีต  เห็นภาพแสดงวัฒนธรรมตํางๆของ
สังคมทั้งในสํวนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม และทําใหเ๎ข๎าใจวิถีชีวิตและพฤติกรรมตลอดจน ความคิดของคนใน
สังคมได๎ดี  ดังนั้นการศึกษาสํานวนจึงมีคุณคําและสําคัญมาก และหากได๎มีการศึกษาเปรียบเทยีบสํานวนไทยกับ
สํานวนจ๎วงก็จะทําให๎มองเห็นความคล๎ายคลึงและความแตกตํางที่ชัดเจนระหวํางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจ๎วง  
 งานวิจัยเรื่องนี้มุํงศึกษาเปรยีบเทียบสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงในด๎านการจําแนก ลักษณะและภาพ
สะท๎อนจากสาํนวนโดยมีแนวคิดบนพ้ืนฐานวําชาวจ๎วงกับชาวไทยมีความใกล๎ชิดทางสายเลือด ภาษาจ๎วงกับ
ภาษาไทยและวัฒนธรรมจ๎วงกับไทยมีทั้งความคล๎ายคลึงและความแตกตํางกัน ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎างานวจิัยที่เกี่ยวกับ
จ๎วงและไทย  พบวํามีนักวิชาการไทยและจีนได๎ทําวิจัยเกี่ยวกับจ๎วง-ไทยคํอนข๎างมาก แตํการวิจัยของนกัวิชาการ
สํวนมากจะเน๎นศึกษาในมิตภิาษา มิติวัฒนธรรมดั้งเดมิ และยังมีนักวชิาการน๎อยมากที่ศึกษาสํานวนจ๎วง และยัง
ไมํมีนักวิชาการศึกษาเปรยีบเทียบสํานวนจ๎วงกับไทยในมิตติํางๆเลย   ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบสาํนวนไทย
กับสํานวนจ๎วงจึงเป็นงานวิจัยท่ีนําสนใจและมีประโยชน๑ด๎านการศึกษาทางวิชาการ   อน่ึง   ด๎วยความสนใจของ
ผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นชาวจ๎วงและได๎เรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมไทย  ได๎สมัผสักับภาษาและวัฒนธรรมของทั้งจ๎วง
และไทย จึงเกิดความสนใจและแรงบันดาลใจทํางานวิจัยนี้ข้ึนนําผลวจิัยมาแลกเปลีย่นความคดิกับนักวิชาการ 
อาจารย๑หรือนักศึกษาท้ังหลายที่กาํลังศึกษาหรือคดิจะศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-จ๎วงหรือศึกษาภาษา
ตระกลูไทตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคลา๎ยคลึงและความแตกตํางด๎านการจําแนกประเภทระหวํางสํานวน
ไทยกับสํานวนจ๎วง 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคลา๎ยคลึงและความแตกตํางด๎านลักษณะการสัมผัส  การใช๎คํา  
โครงสร๎าง ความหมายและการยมืสํานวนจากภาษาอื่นของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง 
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 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคลา๎ยคลึงและความแตกตํางระหวํางภาพสะท๎อนสังคมและวัฒนธรรม
จากสํานวนไทยกบัสํานวนจ๎วงในสภาพภูมิศาสตร๑ วิถีชีวิตความเป็นอยูํ คํานิยม ศาสนาและความเช่ือ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย                                                                                   
 1. แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการดําเนินการวิจัย 
 ข๎อมูลหลักของการวิจัย   ได๎แกํ  หนังสือสํานวนไทยและหนังสือสํานวนจ๎วงที่จะใช๎คัดเลือกตัวอยําง
สํานวนจํานวน 6 เลํมที่เสนอในขอบเขตด๎านแหลํงข๎อมูลดังกลําว 
 ข๎อมูลประกอบการวิจัย  ได๎แกํ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสํานวนไทยและสํานวนจ๎วง  รวมทั้ง
เอกสารและงานวิจัยเปรียบเทียบจ๎วง-ไทย  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาษาศาสตร๑เปรียบเทียบ  
ภาษาศาสตร๑สังคม  เอกสารเกี่ยวกับภาษาไท  ประวัติและวัฒนธรรมไทยและจ๎วง ฯลฯ  เพื่อนํามาใช๎เป็นแนวทาง
และหลักการในการศึกษาวิเคราะห๑สํานวนไทยและสํานวนจ๎วงตามประเด็นอันพึงประสงค๑    
 2. เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ  การอํานวิเคราะห๑และตารางเปรียบเทียบ  
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาสํานวนไทยและสํานวนจ๎วงจากแหลํงข๎อมูล ศึกษาทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
และจัดเก็บข๎อมูลที่ได๎บันทึกลงตารางเปรียบเทียบ   พร๎อมคัดเลือกตัวอยํางสํานวนตามหัวข๎อประเด็นเพื่อประกอบ
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล    
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ใช๎ วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) คือ ศึกษาเปรียบเทียบการจําแนกสํานวน
ระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง  พร๎อมกับยกตัวอยํางประกอบและใช๎ตารางเปรียบเทียบ   เปรียบเทียบลักษณะ
ระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง โดยพิจารณาข๎อมูลจากตารางเปรียบเทียบลักษณะการสัมผัสระหวํางสํานวนไทย
กับสํานวนจ๎วงพร๎อมยกตัวอยํางและเปรียบเทียบลักษณะการใช๎คํา  โครงสร๎าง  ความหมายและการยืมสํานวนจาก
ภาษาอื่นระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงพร๎อมยกตัวอยํางและการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท๎อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากสํานวนระหวําง สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงด๎วยการรวบรวมภาพสะท๎อนสภาพภูมิศาสตร๑  ภาพสะท๎อน
วิถีชีวิตความเป็นอยูํ ภาพสะท๎อนคํานิยม  ภาพสะท๎อนศาสนาความเช่ือของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงเพื่อ
เปรียบเทียบระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงพร๎อมยกตัวอยําง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการศึกษาพบวํา 
 1. การเปรียบเทียบการจาํแนกประเภทระหวํางสํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วง 
 การจําแนกสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีทั้งความคล๎ายคลึงและความแตกตําง  กลําวคือสํานวนไทยกับ
สํานวนจ๎วงทั้งนิยมจําแนกประเภทตามลําดับตัวอักษรเพราะสะดวกในการค๎นหาสํานวนและทั้งนิยมจําแนก
ประเภทตามเนื้อหา  แตํสํานวนไทยมีเกณฑ๑การจาํแนกมากกวําสํานวนจ๎วง สํานวนไทยนอกจากมีการจําแนก
สํานวนตามลําดบัอักษรและเนื้อหาแล๎ว ยังมีจําแนกประเภทตามมูลเหตุที่เกิด โครงสร๎าง จํานวนพยางค๑ และ
จําแนกตามสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบหรืออ๎างอิง  ซึ่งสํานวนจ๎วงมีจําแนกตามลําดับอักษรและเนื้อหาเทํานั้น  
 จากการศึกษาการจําแนกสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงตามมูลเหตุที่เกดิ  พบวําสํานวนไทยกับสํานวน
จ๎วงมีมูลเหตุที่เกิดหลายมูลเหตุและมีมลูเหตุทีเ่กิดที่คลา๎ยกันคือ  มูลเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทาํ  ศาสนา  
ประเพณีความเชื่อ  การดํารงชีวิต  สํวนของรํางกายอวัยวะตํางๆและอุบัติเหตุ  เมื่อได๎ศึกษาตัวอยํางสาํนวน
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พบวําสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงเกดิจากธรรมชาติเป็นจํานวนมากที่สดุ มีที่เกิดจากน้ํา ฟูา ฝน ลม สัตว๑และพืช
ตํางๆ  สัตว๑ พืชที่นํามาอ๎างอิงมีคลา๎ยกัน  เชํน ไกํ วัว ปลา เสือ ข๎าว  หญ๎า ต๎นไม๎ ฯลฯ  มีความแตกตํางเล็กน๎อย
อยูํท่ีสัตว๑หรือพืชบางชนิดที่สํานวนไทยมีอ๎างอิงแตํสํานวนจ๎วงไมํมี เชํน ช๎าง  จระเข๎   มะพร๎าว   
 ความแตกตํางในการจําแนกประเภทสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงตามมูลเหตุที่เกิด ได๎แกํ  สํานวนจ๎วงไมํ
มีสํานวนที่เกิดจากการละเลํนและวรรณคดี   สํานวนที่เกิดจากนิทานและประวัติศาสตร๑ก็มีน๎อยมากและก็เป็น
สํานวนที่ยืมมาจากภาษาอื่น  การที่สํานวนจ๎วงไมํมสีํานวนเกดิจากมลูเหตุวรรณคดมีีสาเหตุซบัซ๎อนมาก  สิ่ง
สําคัญทีสุ่ดคงเพราะวําภาษาจ๎วงไมํมีตัวอักษร(ภาษาเขียน)มาบันทึกนิยาย นิทาน วรรณคดี เหตุการณ๑
ประวัติศาสตร๑ตํางๆ  การเลาํกันปากตํอปากรุํนตํอรุํนในภูมิภาคที่มีภเูขา การคมนาคมลําบากทําให๎นิยายนิทาน 
วรรณคดี เหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑ตํางๆแพรํหลายออกไปยาก จึงไมคํํอยมีสํานวนจ๎วงที่เกี่ยวกับวรรณคดีที่มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร   จึงเป็นความแตกตํางท่ีเห็นได๎ชัดระหวํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง  
 แม๎วําสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมมีูลเหตุที่เกิดที่คล๎ายกัน  แตรํายละเอียดของเนื้อหาก็มีความ
แตกตํางกันบ๎าง  เชํน  สํานวนไทยที่มาจากดินฟูาอากาศเป็นสํานวนท่ีนําลักษณะของอากาศ ฝนมาเปรียบเทียบ
ความหมายตําง ๆ  แตํสาํนวนจ๎วงมีสํานวนฤดูกาลหรือสํานวนสภาพอากาศเป็นสํานวนทีส่ังเกตอากาศจาก
ปรากฏการณ๑ธรรมชาตหิรือสภาพอากาศของแตํละฤดูกาลเพื่อตักเตอืนเกษตรกรทําภาระกิจงานเกษตรตาม
ฤดูกาล เชํน  Moed buen gya,fwnraq daengz (มดย๎ายบ๎านเพราะฝนจะตกหนัก) byajraez ndaw gingcig, 
naz dub gik couh ndaem(ฟูาผําในวันจิงเจอ นาทุบก๎อนดินโคลนแล๎วก็ดํา  หมายความวําถ๎าในวันจิงเจอมี
ฟูาผําก็เริม่กิจการดํานาได๎แล๎ว จิงเจอ (jing zhe)   เป็น1ใน 24 ชํวงฤดูกาลตามปฏิทินจันทรคติของจนี จิงเจอ มี
ความหมายวําตื่น ซึ่งมีที่มาจากในวันจิงเจอ จะมีฟูาผําเป็นครั้งแรกของปี  ฟูาผําแรกนี้ทําให๎สัตว๑ท่ีหลับในฤดู
หนาวตื่นข้ึนมา สิ่งตาํงๆในธรรมชาติเริม่ฟื้นฟู จิงเจอจึงเป็นสญัลักษณ๑ของการมาถึงของฤดูใบไมผ๎ลิของจีน และ
เป็นสัญลักษณ๑การเริ่มกิจการทางงานเกษตรด๎วย  มักจะตรงกับวันท่ี 5  มีนาคม  ตามปฏิทินคริสต๑ศักราช 
 สํวนสํานวนที่เกดิจากศาสนาพบวาํสํานวนไทยมีที่เกิดจากศาสนาพุทธ  และมักเป็นสาํนวนที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม คําสอนหรือความเช่ือทางศาสนาพุทธ  เชํน ทําดีได๎ดี ทําช่ัวได๎ช่ัว อันเป็นการสื่อสารวาํศาสนาพุทธยังมี
บทบาทหน๎าท่ีสําคัญในชีวิตของคนไทย วัดเป็นศูนย๑รวมจติใจของชาวไทยและพระสงฆ๑คงยังเป็นที่ยกยํองนับถือ
ในสังคมไทย  ซึ่งตํางจากสํานวนจว๎งที่เกิดจากศาสนาพุทธหรือลัทธิเต๐าที่แคํเป็นการกลําวถึงคําเกี่ยวกบัศาสนา
พุทธหรือเต๐าเทํานั้น  เชํนGuh dauh mbouj lau fangz daeuz(เปน็อาชีพนักบวชเต๐า ไมํกลัวผีใหญํ) และมีการ
ล๎อเลยีนด๎วย เชํน Hozsiengh mbouj ganj haw,ganj haw haw cix saix(พระสงฆ๑ไมํ ไปตลาดนดั   ตลาดนดั
ก็จะเลิก) อันเป็นการสื่อสารวําพระสงฆ๑หรือนักบวชในลัทธิเต๐าไมํไดม๎ีฐานะสูงในสังคมชาวจ๎วงโดยเฉพาะพระสงฆ๑ 
ทั้งนี้ผู๎วิจัยเห็นวํานําจะเป็นเพราะประเทศจีนมีการให๎ยกเลิกความเช่ืองมงายในชํวงปฏิวัติทางวัฒนธรรม วัดตํางๆ
จึงถูกทุบพังเป็นจํานวนมากจนป๓จจุบันนี้วัดกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากกวําเป็นศูนย๑รวมจิตใจ
ของคนจีนและคนจ๎วง    
 2. การเปรียบเทียบลักษณะระหว่างส านวนไทยกับส านวนจ้วง ผลการวิจัยพบว่า 
  2.1 การเปรียบเทียบลักษณะการสัมผสัของสํานวนไทยกับสํานวนจว๎ง 
  การเปรยีบเทียบลักษณะการสัมผสัของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงพบวําลักษณะด๎านการสัมผสัมี
ความคล๎ายคลึงกันมากกวําความแตกตําง  กลําวคือสํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วงมีทั้งการสัมผัสสระและสมัผัส
พยัญชนะ และมีทั้งการสมัผสัในวรรคและสมัผสัระหวํางวรรค แตํมคีวามแตกตํางเล็กน๎อยในรูปแบบการสัมผัส
บางรูปแบบ  เชํน การสัมผัสในวรรค  สํานวนไทยมีการสัมผัสสระกับคําที่ชิดกันในต๎นหรือท๎ายสํานวนซึ่งสํานวน
จ๎วงไมํมี  ด๎านการสมัผสัระหวํางวรรค  สํานวนไทยพบการสัมผัสท๎าย-หัววรรค สมัผสัตํอกันและท๎าย-กลาง วรรค
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สัมผสัตํอกัน  ซึ่งพบในสํานวนไทยที่มีสองวรรคขึ้นไป   สํวนสํานวนจว๎งไมํพบลักษณะการสัมผัสแบบน้ี  แตํมีการ
สัมผสัแบบท๎าย-กลางวรรคกับท๎าย-ท๎ายวรรคผสมสัมผสักันและแบบท๎าย-กลางวรรคกับท๎าย-ท๎ายวรรคกับท๎าย-
กลางวรรคผสมสมัผสักัน  ในสํานวนท่ีมีสองวรรคขึ้นไปซึ่งเป็นลักษณะการสัมผัสทีส่ํานวนไทยไมมํี 

2.2 การเปรยีบเทียบลักษณะการใช๎คํา ของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง 
  จากการศึกษา พบวําสํานวนไทยกบัสํานวนจ๎วงมีลักษณะด๎านการใช๎คําที่คล๎ายกันมากกวําความ
แตกตําง  กลําวคือทั้งมีลักษณะการซ้ําคําในวรรค การล๎อคําใรวรรคและการใช๎คําที่มีความหมายตรงกันข๎ามใน
วรรค  ความคล๎ายคลึงเชํน สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีการซ้ําคําคําเดียวกันตดิกัน(เชํนไทย:งูๆปลาๆ,จ๎วง:It it 
ngeih ngeihเอ็ดเอ็ดยี่ยี่) การซ้ําคาํในวรรคทั้งมีการซ้าํคําคําที่ตามมคีวามหมายคล๎ายกัน(เชํน ไทย:มีหน๎ามตีา
,จว๎ง:Mbouj leix mbouj laix ไมํสนใจไมํใยดี )และการซ้ําคําคําที่ตามมีความหมายตํางกัน(เชํน ไทย:กล๎าได๎กล๎า
เสีย,จ๎วง: Byongh dai byongh lix ครึ่งตายครึ่งเป็น)  ท้ังมีการซ้ําคาํระหวํางวรรคในลักษณะซ้ําคาํที่อยูํตําแหนํง
เดียวกัน(ไทย:ขี้หมูรา ข้ีหมาแห๎ง,จ๎วง: Cienz an lai,cienz max noixเงินอานมาก เงินม๎าน๎อย) และทั้งมีการซ้ํา
คําสองจังหวะระหวํางวรรคด๎วย(เชํนไทย:คบเด็กสร๎างบ๎าน  คบหัวลา๎นสร๎างเมือง,จ๎วง: Siengj rox gaenx 
cam,siengj gwn gaenx hag)   สํวนการล๎อคําในสํานวน  ซึ่งพบวําสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีการล๎อคํา
แบบคําท่ีมีความหมายคล๎ายโดยมกีารแบํงละเอียดออกวํา มีการล๎อคํากับคําท่ีอยูํติดกัน(เชํน สาํนวนไทย:กว๎าง
ใหญํไพศาล, สํานวนจ๎วง: Mbaek mingz cwng cohเรียกช่ือร๎องช่ือ)และล๎อคําท่ีไมํอยูํตดิกัน(เชํน ไทยวันโกนไมํ
ละ  วันพระไมํเว๎น)  ความแตกตํางเล็กน๎อยพบท่ีตําแหนํงของคําที่ซ้าํ เชํน สํานวนไทยมีการซ้ําคําทีส่องกับคําท่ีสี
(เชํน ฟ๓งหูไวห๎ู)ซึ่งสํานวนจ๎วงไมํพบการซ้ําคําในลักษณะนี้    และในด๎านการซ้ําคําระหวํางวรรค สํานวนไทยมี
ลักษณะพเิศษ  คือมีการซ้ําคําที่อยูํตํางตําแหนํงระหวํางวรรค(เชํน เห็นช๎างขี้ ขี้ตามช๎าง)  และการซ้ําคาํคํา
เดียวกันตดิกันของสํานวนจ๎วงเป็นการซ้ําคําที่ให๎สาํนวนมีความหมายเน๎นย้ํา(เชํน Ikiknyauh nyauhร๎อยล๎านลา๎น
ล๎าน คือจํานวนมาก)ซึ่งสํานวนไทยไมํเกีย่วกับการเน๎นยําความหมาย  ด๎านการล๎อคาํ สํานวนไทยมีการล๎อคําท่ีมี
ความหมายตรงกันข๎าม((เชํน บุญต๎องหาบ  บาปต๎องละ))ซึ่งสํานวนจ๎วงไมํมีการล๎อคําแบบนี้ แตํสํานสนจ๎วงมีการ
ใช๎คําที่มีความหมายตรงกันข๎ามมาเปรียบเทยีบหรือกลําวในสํานวนจว๎งเป็นจํานวนมาก(เชํน Bak ndei sim 
naeuhปากดีใจเนํา) 
  2.3 การเปรียบเทียบลักษณะด๎านโครงสร๎างของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง 
  ผลการวิจัยพบวําลักษณะโครงสร๎างของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงก็มคีวามคล๎ายมากกวําความ
แตกตําง ความคล๎ายคลึง ได๎แกํ สาํนวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีโครงสร๎างที่ไมํมีสมัผสัสระกับโครงสร๎างมีสัมผัส
สระ  ด๎านโครงสร๎างที่ไมํมีสมัผสัสระ  สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงล๎วนมีโครงสร๎างที่เป็นคํา เป็นวลีและเป็น
ประโยค  สํานวนที่มีจํานวนคําน๎อยกวํา 4 คํามักไมํมีการสมัผสัสระ สํวนโครงสร๎างที่มสีัมผสัสระ สํานวนไทยกับ
สํานวนจ๎วงมักจะเป็นวลีหรือประโยคที่มี 4 คําข้ึนไปได๎แกํ  4 คํา 6 คํา  7 คํา และ 10 คํา มักจะเป็นโครงสร๎าง
ทั่วไปของสํานวนไทยและสาํนวนจว๎งที่มีเสียงสัมผสัสระ  สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงเป็นกลุมํคําหรือประโยคที่มี
จํานวนคําหลายๆแบบ ซึ่งสาํนวนไทยมีตั้งแตํจํานวน 1-16 คํา  สํานวนจ๎วงมีตั้งแต ํ2-18 คํา และด๎านจํานวน
วรรค สํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วงทั้งมีโครงสร๎างที่เป็นวรรคเดยีวหรือหลายวรรคกไ็ด๎  1-2 วรรคเป็นโครงสร๎าง
ทั่วไปของสํานวนไทยและสาํนวนจว๎ง แตํก็มีสํานวนสํวนน๎อยท่ีมโีครงสร๎าง 3-4 วรรค 
  ความแตกตํางดา๎นลักษณะโครงสร๎างของสํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วงนั้น  สํานวนไทยมีโครงสร๎างที่
เป็นคําเดีย่วซึ่งสํานวนจ๎วงไมํมี สํานวนไทยท่ีมีจํานวนคําเลขเดี่ยว (เชํน 5 คํา) มักจะไมํมีการสัมผัสสระ(แตํอาจ
สัมผสัอักษร) แตสํํานวนจ๎วงเป็น 5คําก็มีสัมผสัสระด๎วย   ด๎านจาํนวนวรรค  สํานวนไทยมีมากสุดเป็น 4 วรรค  
แตํสํานวนจ๎วงมากสุดมีถึง 6 วรรค  สํานวนจ๎วงมีโครงสร๎างที่อิสระมาก จํานวนคําในสํานวนมีทั้ง 3 คํา 5 คํา     
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7 คํา  9 คํา 10 คํา และ15 คํา เป็นจํานวนมาก และสํานวนจ๎วงที่มสีองวรรคหรือมากกวําสองวรรค  จํานวนคํา
ของแตํละวรรคสํานวนจ๎วงทั้งที่เทํากันและไมํเทํากันเป็นจํานวนมาก  ซึ่งเทียบกับสํานวนไทยแล๎ว สํานวนไทยมี
โครงสร๎างที่เป็นระเบียบเรียบร๎อยมากกวําสํานวนจ๎วง  กลําวคือ มักเป็นจํานวนเลขคูํ  แตํละวรรคมักมจีํานวนคํา
เทํากัน 
  2.4  การเปรียบเทียบด๎านความหมายของสํานวนไทยและสํานวนจ๎วง 
  จากการศึกษาวิเคราะห๑เปรียบเทียบ พบวําลักษณะด๎านความหมายของสํานวนไทยกับสํานวน
จ๎วงมี 3 ลักษณะ ได๎แกํ สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมสีํานวนที่มีความหมายตรงหรือคล๎ายกันและสิ่งที่นํามา
เปรียบเทยีบเหมือนกัน   สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีสํานวนทีม่ีความหมายตรงหรือคล๎ายกันและสิ่งที่นํามา
เปรียบเทยีบตํางกันบางประการสาํนวนไทยกับสํานวนจ๎วงมสีํานวนที่มีความหมายตรงหรือคล๎ายกันและสิ่งที่
นํามาเปรยีบเทียบตํางกัน 
  ความคล๎ายคลึงกันในด๎านความหมายของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงดังกลําวข๎างต๎นนี้  เป็นการ
สื่อสารที่แสดงให๎เห็นวํา  กลุํมชนตํางๆอาจมีความคิดที่ตรงหรือคล๎ายคลึงกันได๎  แม๎จะใช๎ภาษาที่แตกตํางกันก็
ตาม  ด๎วยเหตุนี้เราจึงอาจพบสํานวนท่ีมีความหมายเป็นอยํางเดยีวกนัหรือคล๎ายกันในภูมิภาคตํางๆ  
ภาษาศาสตร๑สังคมเห็นวําภาษาสัมพันธ๑กับภูมิอากาศ   ในภูมิอากาศแบบหน่ึงการใช๎คําในภาษาก็เป็นแบบหนึ่ง 
ความหมายของภาษาสัมพันธ๑กับความรู๎สึกนึกคดิในบุคคลทีม่ีวัฒนธรรมตํางกัน  หมายถึงคําๆเดยีวกันแตํ
ความรูส๎ึกของบุคคลในตํางวัฒนธรรมมีความรูส๎ึกตาํงกัน   ชาวไทยกับชาวจ๎วงเคยรํวมเช้ือสายมากํอนและเคย
อาศัยอยูํในภูมิภาคเชํนเดยีวกันจึงไมํแปลกเลยวําสํานวนไทยกับสไนวนจ๎วงมีความคล๎างคลึงทางความหมายและ
สิ่งที่นํามาอ๎างอิง และการแยกย๎ายไปอาศัยอยูํในพื้นที่ท่ีตํางกัน สิ่งแวดล๎อมท่ีตํางกันและการไดร๎ับอิทธิพลทาง
ภาษาและวัฒนธรรมจากชชนชาติอื่นท่ีตํางกันก็ทําให๎สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีความแตกตํางด๎านความหมาย
และสิ่งที่นํามาอ๎างอิง  ดังท่ีทฤษฎีทางภาษาศาสตร๑สังคมเห็นวําภาษาสะท๎อนภาพสังคมและเปลี่ยนแปลงตาม
สังคม 
  2.5 การเปรียบเทียบลักษณะการยืมสํานวนจากภาษาอื่นของสํานวนไทยและสํานวนจ๎วง 
  จากการวิเคราะห๑การยืมสํานวนจากภาษาอื่นของสํานวนไทยพบวํา 
  ความคล๎ายคลึงคือ สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีการยืมสํานวนจากภาษาอื่นและทั้งมมีีการยมื
สํานวนจากภาษาจีน  สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีวิธีการยืมเฉพาะของตนเองและมีหลายวิธดี๎วย วิธียืมที่
คล๎ายกันคือ การทับเสียง การแปลความหมายการแปลตรง    และสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมักจะยมืสํานวนจีน
ที่มาจากวรรณกรรมจีนหรือเรื่องเลํา นิทานซึ่งมีประวัติที่มา (เชํนกระบี่ไรเ๎ทียมทาน มาจากสํานวนจีน天(tiān)
下(xià) 无 (wú) 敌 (dí))  ในจากวรรณกรรมกําลังภายในจีน《天蚕变หนอนไหมสวรรค๑แปลงกาย
》) วิธีการยืมสาํนวนจีนกลางของสํานวนไทยกับสาํนวนจ๎วงคล๎ายกนั  คือ การแปลตรง(เชํน ไมํเห็นโลงศพ ไมํ
หลั่งน้ําตา ยืมจากสํานวนจีน不(Bù)见(jiàn)棺材(guāncái)不(bù)落(luò) 泪 (lèi)  การแปล
ความหมายซึ่งสิ่งท่ีนํามาอ๎างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อย(เชํน กิ่งทองใบหยก ยืมจาก金 (jīn)童( tong)
玉(yù)女( nǚ)ทองชายหยกหญิง  สํานวนจ๎วงLaep da aj bak (หลับตาอ๎าปาก)  ยืมจากสํานวนจนีวํา 信 
(xìn)口(kǒu) 开(kāi) 河 (hé) อ๎าปิดปากตามใจชอบ) ความแตกตําง  ได๎แกํ   สํานวนไทยมีการยืม
สํานวนจากภาษาบาลสีันสกฤต(เชํน วัดลอยเท๎า)  ภาษาจีน  ภาษาองักฤษ(เชํนเเกะดําBlack sheep)และภาษา
เขมร(เชํนเตะซีมะโดํง) แตสํํานวนจ๎วงได๎ยืมสํานนจากภาษาจีนภาษาเดียวเทําน้ัน  สาํนวนไทยมีการยมืสํานวน
จากภาษาจีนท้ังที่เป็นภาษาจีนกลางและภาษาจีนแต๎จิ๋วในเมื่อสํานวนจ๎วงยืมสํานวนจากภาษาจีนกลางเทํานั้น    



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

134 

ด๎านวิธีการยืมสํานวนจีนแต๎จิ๋ว  สาํนวนไทยใช๎ภาษาไทยทับเสียงหรอืใช๎เสียงเดิมของภาษาแต๎จิ๋ว(เชํนแบไต๐)  แตํ
สํานวนจ๎วงใช๎ระบบเสียงภาษากุ๎ยหลิ่วทับเสยีงภาษาจีน (เชํน Faz  yangz gvangj  daq发(fā) 扬(yáng) 
光(guāng )大(dà)) การยืมสํานวนจีนโดยใช๎ภาษาจ๎วงแปลโดยตรงของสํานวนจ๎วงมีลักษณะที่วําสาํนวนจ๎วง
ยังคงรักษาความหมาย ภาพลักษณ๑ (สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบหรืออ๎างอิง) และทํวงทํานองของสํานวนภาษาจีนเดิม
ได๎ ถึงแม๎วําการยมืสํานวนแบบการแปลตรงของสํานวนไทยสามารถรักษาความหมายเดิมของสํานวนจนีได๎แตํ
ภาพลักษณ๑และรูปแบบโครงสร๎างมีเหมือนเดิมบ๎างและเปลี่ยนแปลงบ๎าง  การยืมสํานวนจากภาษาอังกฤษของ
สํานวนไทยเป็นการแปลตรงความหมายของทุกคําในสํานวนเดมิโดยไมํมีการเปลี่ยนสิ่งที่เปรียบเทียบหรืออ๎างอิง  
 3. การเปรียบเทียบระหว่างภาพสะท้อนจากส านวนไทยกับส านวนจ้วง 
  3.1 ความคล๎ายคลึงของภาพสะทอ๎นจากสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง คือ ภาพสะท๎อนทาง
ภูมิศาสตร๑ จากสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงล๎วนแสดงให๎เห็นวําชาวไทยกับชาวจ๎วงได๎อาศัยอยูํในภมูิภาคที่อุดม
สมบูรณ๑ ภาพสะท๎อนวิถีชีวิตความเป็นอยูํคล๎ายกัน คือ มีวิถีชีวิตใกล๎ชิดและพึ่งพาธรรมชาติ ได๎ใช๎ธรรมชาติเป็น
แหลํงอาหาร ท่ีอยูํอาศัย เครื่องนํุงหํม และยารักษาโรค สํวนการประกอบอาชีพพบวําชาวไทยกับชาวจ๎วง
สํวนมากประกอบอาชีพทํานา ทําไรํ เลี้ยงสัตว๑และประมง ในด๎านภาพสะท๎อนคํานิยม  คนไทยกับชาวจ๎วงมี
คํานิยมที่คลา๎ยกันในด๎านการใช๎ชีวิตไมํประมาท กลําวคือ ไมํวางใจคนเกินไป  ต๎องรู๎จักการปูองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ    
ชาวไทยกับชาวจ๎วงมีคํานิยมดา๎นนบัถือผู๎อาวุโสเชํนกัน  ในด๎านคํานิยมมีคํานิยมทางมารยาท ชาวไทยกบัชาวจ๎วง
ตํางนิยมให๎คนมมีารยาท ให๎พูดสุภาพ  คนไทยกับชาวจ๎วงล๎วนนิยมการใช๎ชีวิตแบบสันโดษ  เน๎นมีความกตัญ๒ู
กตเวที สอนใหร๎ู๎จักระลึกบญุคณุและตอบแทนบญุคุณผู๎ที่ชํวยเหลือ ผู๎มีบุญคุณแกตํน  คนไทยกับชาวจว๎งมี
คํานิยมด๎านการพูดจาที่คล๎ายกันคอืให๎ระมัดระวังการพูด  ให๎คดิรอบคอบแล๎วคํอยพูด  ในภาพสะท๎อนศาสนา
ความเชื่อ  คนไทยกับชาวจ๎วงทั้งนับถือศาสนาพุทธและมีความเช่ือในเรื่องขวัญ เจ๎าที่ และ ผี  

3.2 ความแตกตํางระหวํางภาพสะท๎อนจากสํานวนไทยกบัสํานวนจ๎วง มดีังนี้ 
  ภาพสะท๎อนทางภูมศิาสตร๑จากสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงล๎วนแสดงให๎เห็นวําชาวไทยกับชาวจ๎วง
ได๎อาศัยอยูํในภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีตํางกัน  กลําวคือ ชาวไทยสํวนใหญํอาศัยอยูํใกล๎
แมํน้ํา(ท่ีราบแมํน้ําเจ๎าพระยา แมนํ้ําโขง) สํวนชาวจ๎วงอาศัยอยูํในภูมิภาคที่เป็นภูเขาและปุาไม๎  สภาพอากาศของ
ภูมิภาคที่ชาวไทยอาศัยมีอากาศรอ๎น แห๎งแล๎งก็มีฤดูฝน  แตํอากาศในภูมิภาคที่ชาวจ๎วงอาศัยอบอํุน มฝีนฟูา
คะนองบํอยๆ    ภาพสะท๎อนคํานยิมด๎านนับถือผู๎อาวโุส   ชาวไทยเน๎นอาชีพของผู๎ที่ได๎รับการยกยํอง เชํนครู
อาจารย๑ ชาวจ๎วงเน๎นความสามารถ ประสบการณ๑และความรู๎ คําพูดของผู๎ใหญํที่ยกยํองนับถือ  เห็นวําคําพูของ
ผู๎ใหญํควรเป็นแบบอยํางของผู๎น๎อย   สํานวนไทยสะท๎อนคํานิยมยกยํองอํานาจยศศักดิ์  ชาติวุฒิ  เผําพันธุ๑และ 
ตําแหนํงฐานานุรูป ให๎รู๎จักท่ีสูงที่ต่าํ  ซึ่งสํานวนจ๎วงไมํมภีาพสะท๎อนเหลํานี้  ในด๎านคํานิยมทางมารยาทคนไทย
นิยมความสุภาพอํอนโยน ไมํตดัรอนหักหาญน้ําใจกัน  ชาวจ๎วงนิยมการรู๎จักทักทายผู๎ใหญํ แขกและเจา๎ของบ๎าน 
เห็นวําพํอแมํมีหน๎าทีส่ั่งสอนมารยาทให๎ลูก     เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธการใช๎ชีวิตแบบสันโดษที่
คนไทยนิยมแสดงออกวําไมํกระตอืรือร๎นแขํงขันในการทํางานหนักถือวําความสุขอยูํท่ีความพอใจ   แตชําวจ๎วง
สอนให๎อยําโลภหรือละโมบเกินไปเพราะการโลภสามารถนาํซึ่งภัยแกํตนได๎    ในด๎านภาพสะท๎อนคํานิยมทางการ
พูด   คนไทยนิยมพูดจานิม่นวล    ชาวจ๎วงนิยมตักเตือนวําอยําพูดเกนิหรือพูดเดด็ขาด ต๎องรูจ๎ักไว๎ชํองทางให๎
ตนเอง  ในด๎านภาพสะท๎อนคํานยิมทางการทํางาน    คนไทยนิยมอาชีพสบาย งานเบา ชอบอาชีพราชการรัก
ความสวยงามประณีต  ชาวจ๎วงให๎ความสําคญัแกํงานเกษตรมากกวํางานอ่ืนๆ  นิยมการทํางานขยัน การมี
ประสิทธิภาพ  การทํางานท่ีมีวิธีเทคนิค  เชํนให๎สังเกตฤดูกาล ปริมาณน้ําและ ปุ๋ยที่เหมาะสม ฯลฯ    ให๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง  ในด๎านภาพสะท๎อนศาสนาความเชื่อ  พบวําคนไทยมีความเช่ือในเรื่องบุญกรรม   เช่ือไสยศาสตร๑การ
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ดูและทํานายลักษณะของคนและสัตว๑ประเพณตีํางๆซึ่งชาวจ๎วงเชื่อหมอดูพํอมดแมมํดแบบดั้งเดิมและเทพเจ๎า
ตํางๆด๎านศาสนาพบวํา  คนไทยใช๎วัดเป็นศูนย๑กลางในการพบปะกนั  เพื่อการทําบุญ  การบวชและการศึกษา
ความรู๎  ตลอดจนมีคํานยิมในการสร๎างวัดของผู๎มีฐานะดี  แตเํนื่องจากชาวจ๎วงไมํเคยกํอเป็นศูนย๑ศาสนาหรือสร๎าง
วรรณคดีศาสนาท่ีเป็นแนวรํวมเอกภาพของตนเอง ศาสนาท่ีชาวจ๎วงนับถือจึงปะปนไปด๎วยลัทธิเต๐ากบัศาสนา
พุทธ แตํพระ  นักบวชเต๐า หมอดหูรือพวกแมํมดพํอมดไมํใชํนักปราชญ๑อันมีฐานะที่ไดร๎ับความยกยํองอยํางสูง
จากสังคมจ๎วง 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการจําแนก ลักษณะและภาพสะท๎อนทางสังคมและวัฒนธรรมระหวําง
สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงพบวําสาํนวนไทยกับสํานวนจ๎วงทั้งมีความคล๎ายคลึงและความแตกตํางซึ่งสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 3 ประการอยํางท่ีผู๎วจิัยตั้งไว๎ กลําวคือ 
 การจําแนกของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีความคล๎ายคลึงและความแตกตําง โดยเฉพาะความ
แตกตําง คือสํานวนจ๎วงมีคนศึกษาและจัดจําแนกน๎อยมากเมื่อเทียบกับสํานวนไทย ซึ่งผู๎วจิัยเห็นวําสาเหตุที่
สํานวนไทยมีการจําแนกและศึกษาละเอียดมากกวําสํานวนจ๎วงนั้นเป็นเนื่องจากฐานะและบทบาททางสังคมของ
ภาษาไทยกับภาษาจ๎วงที่ตํางกันซึ่งเป็นผลวจิัยที่สอดคล๎องกับทฤษฎภีาษาศาสตร๑สังคมวําภาษาเป็นการสื่อสาร
ของสังคมและป๓จจยัตํางๆในสังคมมีอิทธิพลตํอลักษณะการใช๎ภาษา 
 ลักษณะด๎านการสัมผัส ลักษณะดา๎นการใช๎คําและโครงสร๎างของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงนําจะมี
ความคล๎ายคลึงมากกวําความแตกตําง    หากสังเกตจากตัวอยํางสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงที่ประกอบในการ
นําเสนอผลวิจัยจะสามารถเห็นวําภาษาไทยกับภาษาจ๎วงมีคําศัพท๑ท่ีพูดใกล๎เคียงกันเป็นจาํนวนมาก (เชํน นา na)  
หลักภาษาเชํนลําดับการเรียงคําของประโยคก็เหมือนกันอันเห็นได๎ชดัเจนจากการสร๎างสํานวนท่ีมโีครงสร๎าง
คล๎ายกัน  มีการกลําวสํานวนที่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีสํานวนที่มีความหมายและสิ่งที่นํามาอ๎างอิงเหมือนกันหมด
เป็นจํานวนมาก  ความคล๎ายคลึงในด๎านลักษณะภาษาเหลํานี้แสดงให๎เห็นวําภาษาไทยกับภาษาจ๎วงมี
ความสัมพันธ๑ทางภาษาที่ใกล๎ชิดมากอันสอดคล๎องกับผลวิจัยของนักวิชาการตํางๆวําภาษาไทยกับภาษาจ๎วงเป็น
ภาษาอยูํในตระกูลเดียวกัน  สํวนความแตกตํางอยูํในลักษณะด๎านการยืมสํานวนจากภาษาอ่ืนท้ังนี้เพราะวํา
ภาษาไทยไดร๎ับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและภาษาจ๎วงไดร๎ับอิทธิพลจากภาษาจีน    
 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวําภาพสะท๎อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมีความ
คล๎ายคลึงกันและความแตกตําง    จากความคล๎ายคลึงทางภาพสะทอ๎นจากสํานวนไทยและจ๎วงเห็นวําชาวไทย
กับชาวจ๎วงมีวิถีชีวิตที่คล๎ายกันคือชีวิตที่พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ประกอบอาชีพงานเกษตร ชาวไทยกับชาวจ๎วงมี
คํานิยมที่คลา๎ยกันในบางเรื่องเชํนนิยมกตัญ๒ูกตเวที  นิยมเคารพนับถือผู๎ใหญํ มีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เชํนเรื่องเจ๎าที ผี  ขวัญ ฯลฯ   จากแตกตํางระหวาํงภาพสะท๎อนจากสํานวนไทยกับจ๎วงเห็นวาํชาวไทยกับชาวจ๎วง
อาศัยอยูํภูมภิาคที่มลีักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศท่ีตํางกัน  มีคํานิยมที่ตาํงกันในบางด๎าน เชํนสํานวนไทย
สอนให๎ชาวไทยรู๎จักท่ีสูงที่ต่ํา ยกยอํงชาติวุฒิ เผําพันธุ๑  แตํชาวจ๎วงไมํมีสํานวนสอนในด๎านเหลํานี้   นอกจากน้ี
ภาพสะท๎อนทางวัฒนธรรมยังเห็นวําชาวไทยกับชาวจ๎วงมีความเช่ือทางศาสนาท่ีตํางกันด๎วย กลาํวคือ นอกจาก
เชื่อศาสนาพุทธแล๎ว ชาวไทยเชื่อศาสนาพราหมและชาวจ๎วงเชื่อลัทธิเต๐าด๎วย 
 การที่สํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงมทีั้งความคล๎ายคลึงและความแตกตํางอาจเป็นผลรวมทาง
ประวัติศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ ทางสังคมและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ไดร๎ับจากชาติอื่นๆ   
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 ผลการวิจัยเปรียบเทียบเหลํานี้สอดคล๎องกับทฤษฎีภาษาศาสตร๑เปรยีบตํางและผลการวิจัยที่
นักวิชาการจีนและไทยท่ีศึกษาเปรยีบเทียบไทย-จ๎วงวําชาวไทยกับชาวจ๎วงมีความสัมพันธ๑ทางสายเลือดที่ใกล๎ชิด
กันจึงมีมีความสัมพันธ๑ทางภาษาทีใ่กล๎ชิด อาศัยอยูํภูมภิาคเขตร๎อนจงึมีความคล๎ายคลึงกันในด๎านวิถีชีวติ ความ
เชื่อและวัฒนธรรมด๎านอ่ืนๆ แตํเนือ่งจากอาศัยอยูํพื้นที่  ประเทศท่ีตาํงกันและได๎รับอิทธิพลจากชนชาติอื่นที่
ตํางกันจึงมีความแตกตํางด๎านภาษาและวัฒนธรรมเชํนกัน เชํน ปราณี กุลละวณิและมณีปิ่น พรหมสทุธิรักษ๑
(2549:บทคัดยํอ)วําภาษาไทยกับภาษาจ๎วงอยูํในตระกลูภาษาเดียวกัน คือตระกูลภาษาไท  ท้ังสองภาษามีระบบ
เสียงโครงสรา๎งคําและวิธีการสร๎างคําที่เหมือนกันและตํางกัน ภาษาไทยกับภาษาจ๎วงไดร๎ับอิทธิพลจาก
ภาษาตํางประเทศท่ีตํางกัน  กลําวคือ  ภาษาจ๎วงได๎รับอิทธิพลจากภาษาจีนและภาษาไทยไดร๎ับอิทธิพลจากภาษา
บาล-ีสันสกฤต    ผลวิเคราะห๑ที่ป๓จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมผีลอิทธิพลตํอสํานวนไทยกับสํานวนจว๎งในด๎าน
การจําแนกและภาพสะท๎อนของงานวิจัยครั้งนี้ก็ได๎สอดคล๎องกับทฤษฎีภาษาศาสตร๑สังคมและแนวคดิของอมรา  
ประสิทธ๑รัฐสินธุ๑ (2541, หน๎า 15-24) ด๎วยวําภาษาอยูภํายใต๎อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม และเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะของสังคม  ตัวแปรทางสังคมสําคญัที่มีอิทธิพลตํอภาษาได๎แกํ  ช้ันสังคม  ชาติพันธุ๑  ถิ่นที่อยูํหรือ
แหลํงพื้นเพดั้งเดมิของผู๎พูดภาษา ฯลฯ  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลการวิจัยสามารถให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสํานวนจ๎วงให๎กับผูอ๎ํานที่สนใจเรื่องภาษาจ๎วง
และสาํนวนจ๎วง   
  1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการศึกษาเปรียบเทียบจ๎วง-ไทย  ความ 
คล๎ายคลึงและความแตกตํางระหวาํงสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วง  สามารถเก็บตัวอยํางสํานวนจ๎วงที่แปลเป็น
ภาษาไทยไดส๎ําหรับอาจารย๑หรือนักวิชาการที่สนใจการศึกษาไทย-จ๎วง 
  1.3 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช๎ในการแลกเปลี่ยนความคดิความเข๎าใจระหวํางชาวไทยกับ
ชาวจ๎วงในโอกาสตํางๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อมีดังนี้ 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวธิีการเปรยีบเปรยของสํานวนไทยหรือสํานวนจ๎วงให๎ละเอียด
กว๎างขวางลึกซึ้งมากขึ้น เชํนอุปมา อุปไมย อุปลักษณ๑  การพูดเกินความจริง ฯลฯ 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในการเปรียบเทียบสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบหรืออ๎างอิงในสํานวนไทยกับ
สํานวนจ๎วง  โดยเฉพาะสตัว๑ที่นํามาอ๎างอิงให๎ละเอียดเพื่อให๎เห็นถึงความคิดหรือความรูส๎ึกตํอสัตว๑ตํางๆ  เชํน  
เสือ  วัว  ฯลฯ 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทยีบวัตถุประสงค๑การใช๎สํานวนของสํานวนไทยกับสํานวนจ๎วงให๎
ละเอียดมากข้ึน เชํนการใช๎สํานวนเพื่อสืบทอดประสบการณ๑  เพื่ออบรมสั่งสอน เพื่อประชด  เพื่อเกี้ยวพาราสี 
ฯลฯ 
  2.4 ควรมีการศึกษาข๎อมลูสํานวนจ๎วงที่เป็นมุขปาฐะในท๎องถิ่นกับชาวจ๎วงแท๎ๆเพื่อเติมความ
สมบูรณ๑แกํความจํากัดของข๎อมูลภาษาจ๎วงที่เป็นลายลักณ๑อักษร 
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แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
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 ดร.ธีร๑วิสิฐ มูลงามกลูจ๑** 

Dr.Theewisith  Moonngamkool 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหาร 
สํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบอื จังหวัดกําแพงเพชร 2) เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค๑การบริหารสํวนตําบลจําแนกตามป๓จจยัสํวนบุคคล ในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 3) หา
แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ พนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบล 6 แหํงในเขตอําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร  รวมทั้งสิ้น  183  คน  เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมลู ได๎แกํ แบบสอบถาม สําหรับ
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ไดแ๎กํ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานโดยใช๎สถิติทดสอบ t-test และ F-test  การหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ ผู๎เช่ียวชาญ
ด๎านสมรรถนะการปฏบิัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบล จํานวน 17 ทําน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมลู คือ แบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมลูโดยการวเิคราะห๑เนื้อหา  ผลการศึกษาพบวํา  1. สมรรถนะ
หลักการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตาํบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพ
รวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา มีระดับสมรรถนะอยูํในระดบัมากทุกด๎าน ด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสดุคือ จริยธรรม รองลงมาได๎แกํ ด๎านความรํวมแรงรํวมใจ และด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําสุด ได๎แกํ  ด๎านการ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวน
ตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร สรุปได๎วําเพศตํางกันสมรรถนะการปฏิบัติงานไมํแตกตํางกัน 
สํวนป๓จจัยด๎านอายุ การศึกษา รายได๎ ตําแหนํง และ อายรุาชการของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตาํบลตํางกัน
สมรรถนะการปฏิบัติงานแตกตํางกัน  3. แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบอื จังหวัดกําแพงเพชร มีดังนี้ 1) ตดิตามผลการปฏิบตัิงานของตนเองโดย
เทียบเคียงกับเกณฑ๑มาตรฐานและนํามาแก๎ไขปรบัปรุง 2) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานท่ีสะท๎อนถึงบทบาท  
 
 
 *นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                        **อาจารย๑ประจําคณะมนษุยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
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หน๎าท่ีและความรับผิดชอบ จัดตั้งศูนย๑บริการรํวมอยํางเป็นรูปธรรมในองค๑กรเพื่อเป็นศูนย๑กลางในการ
ประสานงาน หรือสร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อให๎การบริการเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว 3) พัฒนาตนเองให๎สนใจ 
ใฝุรู๎ สั่งสมองค๑ความรู๎ใหมํๆ จากหนํวยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช๎ในองค๑กร 4) ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีคณุธรรมกาํกับจิตใจ อุทิศตนเพื่อสํวนรวม 5) สร๎าง
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบตัิงานพร๎อมทั้งปรับแนวทัศนคติให๎มองโลกในแงํดี กลําวถึงเพื่อนรํวมงานในเชิงสร๎างสรรค๑ 
และตระหนักในภาวะผู๎นําเป็นผู๎ประสานรอยรา๎วในองค๑กร และแกไ๎ขป๓ญหาตํางๆ ที่เกดิขึ้นให๎ลลุํวงไปด๎วยด ี
 

ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนา / สมรรถนะ / พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ABSTRACT 
 

The  purposes  of  this  research  were  1) to  study  performance  competencies  of  officials  
under  Sub-district  Administrative  Organization (SAO)  in  Lankrabue  District  Kampaeng  Phet  
Province, 2) to  compare  performance  competencies  with  personal  factors  of  officials  
under  SAO  in  Lankrabue  District  Kampaeng  Phet  Province, and 3)  to  find  the  guidelines  
to  develop  performance  competencies  of  officials  under  SAO, Lankrabue  District  
Kampaeng  Phet  Province.  The  samples  consisted  of  183  officials  from  6  SAO  in   
Lankrabue  District  Kampaeng  Phet  Province.  The  research  instrument  was  a  
questionnaire.  The  data  were  analyzed  using  frequency, percentage, mean,  standard  
deviation, t-test  and  F-test.  To  find  guidelines  to  develop  performance  competencies  
under  SAO  in  Lankrabue  District, Kampaeng  Phet  Province, the  respondents  consisted  of  
17 SAO officails  in  performance  competencies. The  research  instrument  was  an  
interview.  The  data  were  analyzed  using content  analysis.  The  research  findings  were  
as  follows: 1. In  general, performance  competencies  of  officials  under  SAO, Lankrabue  
District,  Kampaeng  Phet  Province  was  at  the  high  level.  When  considering  each  
aspect, it  was  found  that  the  highest  mean  level  was  the moral aspect, followed  by  
the participation aspect and  the  lowest  mean  was  the  expert  accumulation  aspect. 2. 
The  comparison  of  performance  competencies  of  officials  under, SAO, Lankrabue  District,  
Kampaeng  Phet  Province  were  as  follows:  When  comparing  Officials’  genders  with  
performance  competencies, there  was  no difference. When  comparing  officials’  ages, 
education, income, position  and  working  with  performance  competencies  there  were  
differences.  3. The  guidelines  to  develop  performance  competencies  of  officials  under  
SAO, Lankrabue  District, Kampaeng  Phet  Province  were  as  follows: 1) the  officials  should  
compare  self  performance  with  the  criteria  and  then  improve  themselves.  2) Job  
description  should  be  set.  Service  center  should  be  set  for  good  cooperation.  3) The  
officials  should  improve  themselves  to  be  eager  to  learn  new  knowledge  for  
organization  development. 4) The  officials  should  act  according to  the  good  governance  
principle  and  morals.  Moreover,  the  officials  should  be  devoted themselves for the 
organization.  5) Good  attitude  of  working  should  be  promoted. The  officials  should  be  



 

 

  

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 
141 

optimist.  The  officials  should  be  aware  of  leadership and good  mediator  and  tried  to  
solve  all  problems. 
 

Keywords : Working  Motivation / Officials in Tambon  Administrative  Organizations 
 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 การปกครองสํวนท๎องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ได๎กําหนดไว๎ใน
หมวด 14 มาตรา 281–290  สรุปวํารัฐต๎องให๎ความเป็นอิสระแกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามหลกัการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ๑ของประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งต๎องสํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็น
หนํวยงานหลักในการจดัทําบริการสาธารณะและมสีํวนรํวมในการตดัสินใจแก๎ไขป๓ญหาในพื้นที่  รวมทั้งการกํากับ
ดูแลองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องดําเนินการเทําที่จําเป็นและมีหลักเกณฑ๑  วิธีการและเง่ือนไขท่ีชัดเจน
สอดคล๎องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ให๎มีมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางให๎
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเลือกไปปฏิบัตไิด๎เองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตํางในระดบัของการ
พัฒนาและประสิทธิภาพในการบรหิารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละรูปแบบโดยไมํกระทบตํอ
ความสามารถในการตัดสินใจดําเนนิงานตามความต๎องการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งจัดให๎มีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินงานในองค๑กรโดยประชาชนเป็นหลัก (คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ๎กํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น,2551,หน๎า 13) 
 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 มติคณะรัฐมนตรไีด๎เห็นชอบกับแผนงานปฏิรูประบบตําแหนํงและ
คําตอบแทน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลภายใต๎แผนปฏริูประบบบริหารภาครัฐของ
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน ซึ่งระบบจําแนกตําแหนงํและคําตอบแทนท่ีปรับปรุงใหมํนีเ้ป็นระบบ
ที่นําสมรรถนะมาใช๎ในการบริหารผลงานข๎าราชการ (คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548,หน๎า 1) จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําวท่ีเกดิขึ้น ทําให๎สํงผลกระทบตํอการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น   ซึ่งต๎องยึดถือตาม
แนวทางของกฎหมายวําด๎วยระเบยีบข๎าราชการพลเรือนเป็นหลักในการนําระบบจําแนกตําแหนํงและ
คําตอบแทนของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นมาใช๎  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น ได๎ดําเนินการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนํงและคําตอบแทนของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับ
ระบบจําแนกตําแหนํงและคําตอบแทนของสํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือนในการบริหารงานบุคคล
แนวใหมํโดยยดึหลักสมรรถนะ (กลุํมงานมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสํวนท๎องถิ่น,2552,หน๎า 1) เห็นได๎วํา
หนํวยงานตํางๆ ของรัฐบาลได๎ให๎ความสําคญักับการนําหลักสมรรถนะมาปรับใช๎ในหนํวยงานยิ่งขึ้น เชํน 
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน(2548,หน๎า 13) ได๎กําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาข๎าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2552–2556 โดยกําหนดในยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพข๎าราชการในการปฏิบตัิงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ มีเปาูหมายให๎ข๎าราชการในสํวนราชการตํางๆ ได๎รับการพฒันาให๎มีคุณภาพในการปฏิบตัิงานตาม
สมรรถนะเพื่อให๎มผีลการปฏิบตัิราชการในระดับความสาํเร็จที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  
 ซึ่งสมรรถนะหลักของข๎าราชการตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน
สําหรับตําแหนํงข๎าราชการพลเรือนทุกกลุํมงาน (คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548, หน๎า 2) ประกอบด๎วย 
1. การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.จริยธรรม 5.ความรํวมแรง
รํวมใจ ซึ่งสมรรถนะหลักท้ัง  5 ด๎านนี้เป็นสมรรถนะหลักท่ีข๎าราชการทุกตําแหนํงต๎องถือปฏิบัติ  
 ดังนั้นบุคลากรผู๎ปฏิบตัิงานต๎องเปน็ผู๎ที่มี “สมรรถนะ”  คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สามารถทําให๎
บุคคลสามารถสร๎างผลงานได๎โดดเดํนกวําคนอ่ืนๆ ในองค๑กร โดยเปน็ผลมาจากความรู๎ ความสามารถ ทักษะและ



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

142 

คุณลักษณะของบุคคลที่สํงผลให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ต๎องสามารถปฏิบตัิงานตํางๆ 
ภายใต๎สภาวะทรัพยากรบุคคลอันจํากัดและภารกิจทีหลากหลายรํวมกับข๎าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ๎างประจําของสํวนราชการตํางๆทั้งภายในและภายนอกหนํวยงานได๎อยํางดี (มณีโชติ  บํารุงผล  และ       
วลัยลักษณ๑  อนุพันธนันท๑ , 2550, หน๎า 6)  
 อําเภอลานกระบือมีองค๑การบริหารสํวนตําบลจํานวน 6 แหํง ซึ่งในแตํละแหํงมีผู๎บริหารและบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงานในสํานักงานไมเํทํากันขึ้นอยูํกับรายได๎ของแตํละองค๑การบริหารสํวนตําบลที่สามารถจ๎างบคุลากร
ผู๎ปฏิบัติงานไดไ๎มํเกินร๎อยละ 40 ของรายได๎ในแตลํะปี ผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานท่ีผาํนมาพบวํา 
ศักยภาพขององค๑การบริหารสํวนตําบลไมํเทําเทียมกันจึงกํอให๎เกิดป๓ญหาในเรื่องข๎อจํากัดด๎านบุคลากร 
งบประมาณในการที่จะพัฒนาความรู๎และสมรรถภาพของบุคลากร นอกจากนี้ท่ีผํานมาการดําเนินงานในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากรขององค๑การบริหารสํวนตําบลยังมลีักษณะทีต่ํางคนตํางทํา ไมํมเีอกภาพ ขาดหนํวยงานกลาง
ที่จะให๎ความชํวยเหลือรองรับ รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการฝึกอบรมยังไมํสัมพันธ๑สอดคล๎องกับการปฏิบัติงาน
จริง เนื่องจากไมไํด๎มีการกําหนดมาตรฐานของการฝึกอบรมไว๎อยํางชัดเจน ทําให๎เกิดความซับซ๎อน และไมํ
สามารถเพิ่มพูนทักษะได๎อยํางแท๎จริง (สํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร (2556, หน๎า 4) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏบิัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตาํบลในเขตอําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานจาํแนกตามป๓จจัยสวํนบุคคลของพนักงานองค๑การ
บริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 3.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตังิานของพนักงานองค๑การบริหารสวํนตําบล และการเปรียบเทียบ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบล ในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร 
ดําเนินการศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา ดังน้ี 
 สมรรถนะหลักของข๎าราชการตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน
สําหรับตําแหนํงข๎าราชการพลเรือนทุกกลุํมงาน (คณะทํางานโครงการสมรรถนะ, 2548, หน๎า 2)  ประกอบด๎วย  
  1.  การมุํงผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation) 
  2.  การบริการที่ดี (service mind) 
  3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise) 
  4.  จริยธรรม (integrity) 
  5.  ความรํวมแรงรํวมใจ (teamwork) 
 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ศึกษาสมรรถนะ และเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร   
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
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 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แก ํ พนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบล  6 แหํง  ในเขตอําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  รวมทั้งสิ้น  338  คน แยกเป็นพนกังาน 
 องค๑การบริหารสํวนตําบลลานกระบือ จํานวน 99 คน องค๑การบริหารสํวนตําบลบึงทับแรต จํานวน 
57 คน องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองหลวง จํานวน 63 คน องค๑การบริหารสํวนตําบลโนนพลวง จํานวน 45 
คน องค๑การบริหารสํวนตําบลจันทิมา จํานวน 38 คน องค๑การบริหารสํวนตาํบลประชาสุขสันต๑ จํานวน 36 คน 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แก ํพนักงานสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร 
ได๎แกํ องค๑การบรหิารสํวนตําบลลานกระบือ จํานวน 54 คน องค๑การบริหารสํวนตําบลบึงทับแรต จํานวน 31 คน 
องค๑การบริหารสํวนตําบลหนองหลวง จํานวน 34 คน องค๑การบริหารสํวนตาํบลโนนพลวง จํานวน 24 คน 
องค๑การบริหารสํวนตําบลจันทิมา จํานวน 21 คน องค๑การบริหารสํวนตําบลประชาสุขสันต๑ จํานวน 19 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน  183  คน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) บรรยายลักษณะขอ๎มูลของกลุํมตัวอยาํงได๎แกํ เพศ,
อายุ,ระดบัการศึกษา,รายได๎,ตําแหนํงงาน และอายุราชการ โดยการแจกแจงความถี ่(frequencies) คําร๎อยละ 
(percentage) คําเฉลีย่ (mean)  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)     
  2. ใช๎สถิติ t- test ทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของประชากร 2 กลุํมในงานวิจัยนี้เป็นตัวแปร
อิสระได๎แกํ เพศ  
 3. ใช๎สถิติ One–Way ANOVA ทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยของประชากรหลายกลุํม ในงานวิจัยนี้
ตัวแปรอิสระได๎แก ํอายุ ระดับการศึกษา รายได๎ ตําแหนํงงาน และอายุราชการ  
 ตอนที่ 3 การหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 นําผลสรุปจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลตอนท่ี 1 แตํละด๎านเลือกคําถามที่มีคําเฉลีย่น๎อยท่ีสดุสามอันดับมา
ตั้งประเด็นในการสร๎างแบบสมัภาษณ๑  โดยสัมภาษณ๑ผู๎มีประสบการณ๑มีความรู๎ความสามารถในด๎านสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบล ในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร จํานวน 17 
คน โดยกําหนดคุณสมบตัิตามเกณฑ๑ข๎อใดข๎อหนึ่งตํอไปนี้ คือ เป็นผู๎กาํกับดูแลการปฏิบตัิงานของพนักงาน
องค๑การบริหารสํวนตําบล หรือ เปน็ผู๎มีความรู๎เกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนตําบล 
 ข๎อมูลที่ไดจ๎ากการสัมภาษณ๑มาวิเคราะห๑และสรุปผลแนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร พบวํา  
 สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชรโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา มีระดับสมรรถนะอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ จริยธรรม รองลงมาได๎แกํ ด๎านความรํวมแรงรํวมใจ และด๎านท่ีมีคาํเฉลี่ยต่ําสุด 
ได๎แกํ ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และสามารถสรุปผลการวิจัยรายด๎านได๎ดังตํอไปนี ้



 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2.3 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ISSN 2408 - 0845 

144 

  1. ด๎านการมุํงผลสมัฤทธ์ิ พบวําสมรรถนะหลักการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวน
ตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ด๎านการมุํงผลสมัฤทธ์ิ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ โดยข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด ได๎แกํ มีความรับผิดชอบในงาน งานเสร็จตามกําหนดเวลา  
รองลงมาได๎แกํ ทํางานได๎ตามเปูาหมายขององค๑กร และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด ได๎แกํ มีการติดตามผลงานของ
ตนเอง  

  2. ด๎านการบริการที่ด ีพบวําระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวน
ตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  ด๎านการบริการที่ดี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด ได๎แกํ การให๎บริการที่เป็นมิตร สุภาพ เตม็ใจต๎อนรับ รองลงมา
ได๎แกํ ให๎คําแนะนํา ติดตามเรื่องเมื่อผู๎รับบริการมีคําถาม  ข๎อเรียกรอ๎งเกี่ยวกับภารกิจขององค๑กร และข๎อท่ีมี
คําเฉลี่ยต่ําสดุ ได๎แกํ ปรับปรุงขั้นตอนการให๎บริการเพื่อให๎ผู๎รับบริการได๎ประโยชน๑สูงสดุ  
  3. ด๎านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พบวําระดับสมรรถนะการปฏิบตัิงานของพนักงาน
องค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอาํเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลีย่สูงสดุ ได๎แกํ มีการนําเทคโนโลยี
หรือองค๑ความรู๎ใหมํๆ  มาใช๎ในการทํางาน  รองลงมาได๎แกํ สามารถนําวิชาการ ความรู๎ มาประยุกต๑ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎ และข๎อที่มีคาํเฉลีย่ต่าํสุดได๎แกํ ขวนขวายหาความรู๎ที่เกีย่วข๎องกับงานอยํางตํอเนื่อง  
  4. ด๎านจริยธรรม พบวําระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลใน
เขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  ด๎านจริยธรรม โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด ได๎แกํ ยดึมั่นความถูกต๎อง รักษาผลประโยชน๑ขององค๑กร  รองลงมา ได๎แกํ การปฏิบัติ
หน๎าท่ีด๎วยความถูกต๎อง โปรํงใส เป็นธรรม และข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําสดุได๎แกํ รักษาวาจา มีสัจจะเช่ือถือได๎ ไมํ
บิดเบือนความจริง  
  5. ด๎านความรํวมแรงรํวมใจ พบวําระดับสมรรถนะการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบอื จังหวัดกําแพงเพชร ด๎านความรวํมแรงรํวมใจ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดยข๎อที่มีคําเฉลีย่สูงสุดได๎แกํ สร๎างสัมพันธ๑และเข๎ากับผู๎อื่นได๎ดี  รองลงมา ได๎แกํ 
ทํางานในสํวนท่ีตนไดร๎ับมอบหมายไดส๎ําเร็จและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุํม และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุดได๎แกํ 
รายงานให๎สมาชิกในองค๑กรทราบถึงความคืบหน๎าของการดําเนินงาน   
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขต
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
  ป๓จจัยสํวนบุคคล พบวําพนักงานองค๑การบริหารสํวนตาํบล ท่ีเพศตํางกันมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ไมํแตกตํางกัน แสดงวําเพศไมํมคีวามสัมพันธ๑กับสมรรถนะการปฏิบตัิงาน  
  สํวนป๓จจัยด๎านอายุ ระดับการศึกษา รายได๎ ตําแหนํง และอายุราชการ พบวํามีความสัมพันธ๑กับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน  
 ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร 
  1. ด๎านการมุํงผลสมัฤทธ์ิ พบวํา ให๎กรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่นจัดอบรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นและสรา๎งจิตสาํนึกท่ีดีในการทุมํเทเวลาเพื่อประโยชน๑ขององค๑กรมากท่ีสุด และ 
จัดอบรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  2. ด๎านการบริการที่ดี พบวํา ควรจัดให๎มีชํองทางประจําสาํหรับเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลและหนวํยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง และสร๎างจติสํานึกท่ีดีในการให๎บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือให๎ประชาชนมีความพึงพอใจ 
  3. ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวํา หนํวยงานสํงเสริมสนับสนุน จดัฝึกอบรม
เพิ่มสมรรถนะการปฏบิัติงานให๎มกีารทดลองวิธีการทํางานใหมํๆ  เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพและความรู๎ 
ความสามารถ และพัฒนาตนเองให๎สนใจใฝุรู๎ สั่งสมองค๑ความรู๎ใหมํๆ  จากหนํวยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเรจ็มา
ปรับใช๎ในองค๑กรมากท่ีสุด   
  4. ด๎านจริยธรรม  พบวํา ให๎ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยดึมั่นในมาตรฐานจริยธรรม มี
คุณธรรมกํากับจติใจ อุทิศตนเพื่อสํวนรวม   
 5. ด๎านความรํวมแรงรํวมใจ พบวํา สร๎างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานพร๎อมทั้งปรับแนวทัศนคติให๎
มองโลกในแงํดี และสร๎างจติสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานพร๎อมทั้งปรับแนวทัศนคติให๎มองโลกในแงํดี กลาํวถึง
เพื่อนรํวมงานในเชิงสร๎างสรรค๑ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวน
ตําบลในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร มีประเด็นท่ีนําสนใจนํามาอภิปรายผลการวิจยัดังนี ้   
 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร  พบวํา สมรรถนะหลักการปฏิบตัิงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชรในภาพรวมอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รัชฎา ณ นําน (2550 ) 
ได๎ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักของปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดนําน ผลการศึกษาพบวํา 
  1.1 สมรรถนะหลักของปลดัองค๑การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดนําน โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับ
มากที่สุด โดยสมรรถนะหลักด๎านความรู๎ที่ต๎องมีมากท่ีสุด คือ ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายท๎องถิ่น สมรรถนะหลัก
ด๎านทักษะที่จําเป็นต๎องมมีากที่สดุ คือทักษะการบริหารงบประมาณ สมรรถนะหลักด๎านความสามารถที่
จําเป็นต๎องมีมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการเป็นผู๎นําทีมงาน และสมรรถนะหลักดา๎นคุณลักษณะอืน่ๆ ที่
จําเป็นต๎องมีมากท่ีสุด คือความรับผิดชอบ  
  1.2 สมรรถนะทีม่ีในป๓จจุบันของปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดนําน พบวํา มีสมรรถนะ
อยูํในระดับมาก คือ สมรรถนะดา๎นทักษะ ได๎แก ํทักษะการติดตํอประสานงาน และสมรรถนะด๎านคณุลักษณะ
อื่นๆ ได๎แก ํความซื่อสัตย๑ สมรรถนะที่ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาํบลในจังหวัดนํานมีอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ
สมรรถนะด๎านความรู ๎คือ ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายท๎องถิ่น และสมรรถนะด๎านความสามารถ คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง 
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 โดยรวมพนักงานองค๑การบริหารสวํนตําบล  ท่ีเพศตํางกันมสีมรรถนะในการปฏิบตัิงานไมํแตกตํางกัน 
แสดงวํา เพศ ไมมํีความสัมพันธ๑กบัสมรรถนะการปฏิบัติงานซึ่งไมํเปน็ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว๎ ซึ่งไมสํอดคล๎องกับ 
พนิดา มหายศนันท๑ (2549) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการวเิคราะห๑ศักยภาพหลักของข๎าราชการสาํนักงานศาล
ปกครองในภูมิภาค พบวํา ศักยภาพหลัก (สมรรถนะหลัก) ของข๎าราชการสํานักงานศาลปกครองในภูมภิาค 7 
แหํง ซึ่งได๎แกํ สํานักงานศาลปกครองเชียงใหมํ สํานักงานศาลปกครองพิษณุโลก สํานักงานศาลปกครอง
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นครราชสมีา สํานักงานศาลปกครองขอนแกํน สํานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช สาํนักงานศาลปกครอง
สงขลา สํานักงานศาลปกครองระยอง โดยภาพรวมอยูํในระดับสูง และพบวําป๓จจยัเกี่ยวกับ อายุ ระดบัการศึกษา 
และการไดร๎ับการฝึกอบรม ไมมํีผลทําให๎ศักยภาพหลัก (สมรรถนะหลัก) ของข๎าราชการสํานักงานศาลปกครองใน
ภูมิภาคมีความแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานท่ีมีผลทําให๎ศักยภาพของแตํละหนํวยงานมี
ความแตกตํางกัน  
 3. แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตอําเภอลาน
กระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ พบวํา ให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัด
อบรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบตัิงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสร๎างจิตสํานึกท่ีดีในการทุมํเทเวลาเพื่อ
ประโยชน๑ขององค๑กร ควรจัดใหม๎ชํีองทางประจําสําหรับเผยแพรํข๎อมูลขําวสารขององค๑การบริหารสํวนตําบลและ
หนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง สร๎างจิตสํานึกท่ีดีในการให๎บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให๎ประชาชนมี
ความพึงพอใจ หนํวยงานสํงเสรมิสนับสนุน จดัฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบตัิงานให๎มีการทดลองวิธีการ
ทํางานใหมํๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู๎ ความสามารถ พฒันาตนเองให๎สนใจใฝุรู๎ สั่งสมองค๑ความรู๎
ใหมํๆ จากหนํวยงานอื่นที่ประสบความสําเร็จมาปรับใช๎ในองค๑กร อีกท้ังยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของจํานงค๑  
สายวงค๑ป๓ญญา (2551) ได๎ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสร๎างสมรรถนะของข๎าราชการสํานักบรหิารพื้นที่
อนุรักษ๑ท่ี 12 นครสวรรค๑ พบวําแนวทางเสริมสร๎างสมรรถนะของข๎าราชการด๎านความรํวมแรงรํวมใจ พบวํา
ข๎าราชการทํางานในสิ่งท่ีตนได๎รับมอบหมายไดส๎ําเรจ็ มีการสนับสนนุการตัดสินใจในกลุํม มีการให๎ความ
ชํวยเหลือ ความรํวมมือในกลุํม สรา๎งสัมพันธ๑เข๎ากับผู๎อื่นไดด๎ี แนวทางพัฒนาสมรรถนะคือ พัฒนาอบรมเทคนิค
การทํางานเป็นทีมและเน๎นความสามัคคีในองค๑กร ดังน้ัน การบริหารจัดการแบบกลุํมที่เน๎นความรํวมแรงรํวมใจ
จึงเป็นกิจกรรมหลักท่ีชํวยเกื้อหนุนการปฏิบัติงานท่ีทําให๎การพัฒนาท๎องถิ่นประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายของ
องค๑กรได ๎
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิเคราะห๑ข๎อมลู แนวทางพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนตําบลในเขตอําเภอลานกระบอื จังหวัดกําแพงเพชร มีข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้  
  1. หนํวยงานสํงเสรมิสนับสนุน จัดฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัตงิานให๎มีการทดลองวิธีการ
ทํางานใหมํๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู๎ ความสามารถ 
  2.  ควรพัฒนาตนเองให๎สนใจใฝุรู๎ สั่งสมองค๑ความรู๎ใหมํๆ จากหนํวยงานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ
มาปรับใช๎ในองค๑กร  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยมีข๎อค๎นพบใหมํท่ียงัไมํไดศ๎ึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสําคญัและควรศึกษาวิจัย
ในครั้งตํอไป จึงมีข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี ้
  1. ควรศึกษาการกําหนดสมรรถนะหลัก (สมรรถนะที่จําเป็นต๎องมี) เฉพาะตําแหนํง ที่กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นเป็นผูก๎ําหนด จะสามารถนําไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค๑การบริหาร
สํวนตําบล และเปรียบเทียบสมรรถนะที่มีอยูํในป๓จจุบัน เพื่อใช๎เป็นเกณฑ๑ในการสรรหาตําแหนํง คัดสรรตําแหนํง 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนระดับตํอไปในอนาคต 
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  2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการนําหลักสมรรถนะไปประยุกต๑ใช๎ในด๎านอื่นๆ เชํน  การคัดสรร
บุคลากร การสรรหาบคุลากร การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม 
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นโยบายด้านแรงงานของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค๑เพื่อ 1) วิเคราะห๑องค๑กรของรัฐด๎านโยบายแรงงาน 2) เสนอแนวทางปรับปรุง
นโยบายดา๎นแรงงานของรัฐ ผู๎ให๎ขอ๎มูลหลักได๎แกํ บุคคลซึ่งมีประสบการณ๑ในการดํารงหรือเคยดํารงตําแหนํง
องค๑กรนายจ๎าง นายจ๎าง องค๑กรลกูจ๎างลูกจ๎าง เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงนโยบาย
ด๎านแรงงานของรัฐตํอไป โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 26 ทําน โดยทําการสมัภาษณ๑แบบเจาะลึกผู๎ให๎ข๎อมูลที่
สําคัญ โดยผู๎วิจัยได๎จําแนกบุคคลผูใ๎ห๎ข๎อมูลหลักตามประสบการณ๑ไดเ๎ป็นห๎ากลุมํ กลุํมแรกเป็นหนํวยกํากับดูแล
ภาครัฐคือกระทรวงแรงงาน กลุํมทีส่องเป็นกลุํมนายจ๎างผู๎ประกอบกิจการ กลุํมทีส่ามเป็นองค๑กรนายจ๎าง กลุํมที่สี่
เป็นลูกจ๎างและกลุมํที่ห๎าเป็นองค๑กร บุคลากรภาครัฐ แบบสัมภาษณ๑แบํงออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
สถานภาพของผู๎ให๎ข๎อมลูหลัก (Key informant) ตอนท่ี 2 นโยบายด๎านแรงงานของประเทศไทย ตอนท่ี 3 
ประมวลความคดิเห็นของผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key informants) การวเิคราะห๑ข๎อมูลโดยมีการตรวจสอบแบบสาม
เส๎า (triangulation) ด๎วยการสังเกต การสมัภาษณ๑และการใช๎ข๎อมลูเอกสาร  ผลการศึกษาพบวํากฎหมาย
แรงงานยังไมํมีความยืดหยุํนมีป๓ญหาในเรื่องการตีความไมํตรงกัน การจ๎างงานแบบเหมาคําแรง กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ๑ พ.ศ. 2518 มาตรา 95 สถานประกอบกิจการขนาดเล็กไมํปฏิบัติตามกฎหมาย หลีกเลีย่งกฎหมายทําให๎
ลูกจ๎างไมไํดร๎ับความเป็นธรรมและมีคดีความฟูองร๎องมากในป๓จจุบันเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการใช๎
บังคับกฎหมายแสวงหาผลประโยชน๑จากนายจ๎างขาดการประชาสมัพันธ๑และเผยแพรํของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การจดัทําคูํมือการจัดอบรมการประชาสมัพันธ๑ทางสื่อตํางๆ ที่เป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่องผู๎
ประกอบกิจการขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานข๎อเสนอในการปรับปรุงนโยบายด๎านแรงงานท่ี
สําคัญมีดังนี้ 1) ควรศึกษาด๎านการแก๎ไขปรับปรุง  เพิ่มเตมิกฎหมายแรงงานเพื่อให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑และ
สิ่งแวดล๎อมในป๓จจบุัน 2) ควรศึกษาด๎านประสิทธิผลผลของการนํานโยบายไปปฏิบตัิเพื่อนํามาพัฒนาในสํวนของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 3) ควรศกึษาด๎านการประเมินผลนโยบายดา๎นแรงงานไปปรับปรุงนโยบายและการนํา
นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
 

ค าส าคญั: นโยบายด้านแรงงาน / กฎหมายแรงงาน 
 
 
 
 

*นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร๑น 
                       **รองศาสตราจารย๑ ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเวสเทิร๑น 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were1) analyses the organization of side labor policy    2) side 
labor states guideline  for present to adjust side labor policy of people state who studied to 
do research work for example a person is which  have an experience in the maintenance or 
ever take a position employer organization employer employee employee organization 
government sector officer for guide the trend in policy side labor adaptation of the state next 
the people who use to study 22 you amounts by do interviewing likes to delve into important 
informant get separate informant pillar person can follow the experience is four the group first 
group is the division controls to take care the government sector is labor ministry second 
group is employer group person engage in business third group is employer organization fourth 
group is an employee by the researcher has separated informant pillar person can follow the 
experience is four the group first group is the division controls to take care the government 
sector is labor ministry second group is employer group person engage in business third group 
is employer organization fourth group is an employee and fifth group are the organization 
government sector personnel the education distributes to are 3 while be when 1 interviewing 
status of pillar informant (Key informant) for example gender education level and the 
experience in the work when 2 interviewing for answer questions in the research that how is 
labor side of Thailand born the effect or not is problem answer aforementioned compose the 
heading as follows 1) side labor policy of Thailand born the effect how 2) the chief executive 
of the institute engages in business think about side labor policy of Thailand 3) an employee 
of the institute engages in business and an agent of employee organization have the 
concernment and the achievement and important problem about law power lead what is 
how is the work goes to minister 4) the suggestion protests the adaptation will for policy side 
labor specification in the future has when 3 interviewing and collect the opinion of pillar 
informant. (Key informants)  The education meets that the labour legislation still have no the 
flexibility gets into trouble in about the disagree employing hammering likes to take all of the 
wage the labour legislation is related to 95 2518 Buddhist section institute Eras engage in 
business small-sized don't follow the law avoid the law can't make an employee takes the 
fairness and have a case the accuse many in now government sector officer torn the efficiency 
in using enforce the law find the benefit from an employer torn something the public 
relations and announce of an institute where relate both of the government sector and 
private the arrangement does arrangement handbook trains something public way mass media 
all relations at become visible continuously person engage in business torn the understanding 
about the labour legislation. The suggestion in the research meets that 1) should study editing 
side adjusts add the labour legislation for correspond the situation and the environment 2) 
now should study effect side of policy lead go to minister for bring develop in the part of 
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policy lead go to minister 3) should study evaluation policy side labor side go to adjust the 
policy and the lead lead the policy go to minister. 
 

Keywords: Side Labour Policy / Labour Law 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากําลังแรงงาน ซึ่งเป็นป๓จจัยการ
ผลิตทีส่ําคญัของประเทศ ให๎มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน บทบาทดังกลําวจะดําเนินการให๎สําเร็จ
ได๎  จําเป็นต๎องมีแผนหรือยุทธศาสตร๑การดําเนินงานท่ีชัดเจนใช๎เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานให๎ถกูต๎องตรง
กับเปูาหมายที่กําหนด จึงได๎จัดทําแผนพัฒนาแรงงาน พ.ศ.2550 ข้ึนเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ด๎านแรงงาน โดยได๎น๎อมนําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 นโยบายของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรีมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาํ
แผนพัฒนาแรงงานดังกลําว แผนพัฒนาแรงงาน พ.ศ.2550 มียุทธศาสตร๑ในการดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตร๑และ   
1 โครงการสําคัญ ได๎แกํ 1. ยุทธศาสตร๑การชํวยเหลือผู๎ประสบความเดือดร๎อน 2. ยุทธศาสตร๑บริหารแรงงานใส
สะอาด  3. ยุทธศาสตร๑จดัหาและพัฒนาแรงงานคุณภาพ 4. ยุทธศาสตร๑แรงงานสมานฉันท๑มุํงสูํสังคมแหํง
ความสุข 5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาบริหารแรงงานให๎มีประสิทธิภาพ และ 6. โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 สําหรับสถานการณ๑อื่นๆ ทีส่ํงผลกระทบตํอแรงงานท่ีสําคัญ ได๎แกํ สถานการณ๑การเลิกจ๎าง/ปดิกิจการ
ที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อันเนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองความเชื่อมั่นของนักลงทุน  
การแข็งคําของเงินบาท ความผันผวนของราคาน้ํามัน ภาวะฟองสบูแํตกของวงการอสังหาริมทรัพย๑ใน
ตํางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศคูํค๎าหลักของไทย และต๎นทุนการประกอบการไมสํอดคล๎องกับ
ปริมาณการสั่งซื้อกับราคาขายและการแขํงขันในตลาดสินค๎าบริการในและนอกประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น กอปรกับ
สถานการณ๑ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เชํน อุทกภัย ภัยแล๎ง เป็นต๎น และสถานการณ๑ความไมสํงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ ทําใหผ๎ู๎ประกอบการที่ไมเํข๎มแข็งและไมสํามารถปรบัตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ทีเ่กิดขึน้ได๎มี
แนวโน๎มจะไมสํามารถดําเนินการตํอไป หลายแหํงอาจต๎องลดกําลังการผลิต ต๎องปิดกิจการหรือย๎ายฐานการผลิต
ซึ่งมีผลใหเ๎กิดการเลิกจา๎งลูกจ๎าง ลูกจ๎างที่ถูกเลิกจ๎างจะไดร๎ับความเดือนร๎อนวํางงาน จึงเป็นภาระที่กระทรวง
แรงงานจะต๎องเข๎าไปดูแลชํวยเหลอืให๎ได๎รับสิทธิประโยชน๑ คําชดเชย ตามกฎหมาย จัดหางานใหมํให๎ทํารวมทั้ง
การฝึกทักษะการพัฒนาฝีมือหรือแนะแนวอาชีพ เพื่อให๎สามารถทํางานอาชีพใหมํได ๎เนื่องจากกระทรวงแรงงาน 
มีภารกิจสําคญัที่จะต๎องดูแลชีวิตความเป็นอยูํของผู๎ใช๎แรงงานในระบบประมาณ 10 ล๎านคน และกําลังขยาย
ความคุ๎มครองไปสูํแรงงานนอกระบบอีกประมาณ 23 ล๎านคน นอกจากน้ียังมีภารกิจในการสํงเสริมใหป๎ระชาชน
อีกไมํน๎อยกวํา 4 ล๎านคน ให๎มีงานทําหรือมีความรู๎ทักษะความสามารถ มีโอกาสได๎งานทํา  มีรายได๎เพิม่ขึ้นอีก
สํวนหน่ึง โดยการฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดหางานและแนะแนวอาชีพให๎แกํผู๎วํางงาน นักเรียน นักศึกษา 
หรือผู๎ต๎องการเปลีย่นงานประมาณ 1 ล๎านคน ดูแลแรงงานไทยทีไ่ปทํางานในตํางประเทศ รวม 11 ประเทศ อีก
ไมํน๎อยกวํา 1 ล๎านคน และแรงงานสูงอายุ แรงงานพิการอีกจํานวนหนึ่ง โดยมีเปูาหมายสุดท๎าย เพื่อให๎มีอัตรา
การวํางงานต่ําที่สุดแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการทํางาน และทําให๎แรงงานท่ีมีศักยภาพในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขนัของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  นอกเหนือไปจากการแกไ๎ขป๓ญหาความ
ยากจน ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
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ได๎มีบทบญัญัตหิลายมาตราที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานดา๎นแรงงาน ที่กระทรวงแรงงานจะต๎องดําเนินการให๎
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลําว 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความประสงค๑ที่จะศึกษานโยบายด๎านแรงงานของประเทศไทยวํามีความเหมาะสม
สอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบันหรือไม ํ

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห๑องค๑กรของรัฐดา๎นนโยบายแรงงาน  
 2. เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงนโยบายด๎านแรงงานของรัฐ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์กรของรัฐด้านนโยบายแรงงาน  
  แหล่งข้อมลู 
  แหลํงข๎อมูลประกอบด๎วย  เอกสารชั้นปฐมภูมิ(primary source ) ได๎แกํ ข๎อมูลหรือหลักฐาน
โดยตรงเชํนหนังสืออ๎างอิง บันทึก  หนังสือราชการ  รายงานการประชุม  กฎหมายตํางๆ เอกสารราชการที่
เกี่ยวข๎องและช้ันทุติยภมูิ (secondary source) ซึ่งได๎แกํ ข๎อมูลหรอืหลักฐานท่ีไมไํดม๎าโดยตรงจากเหตุการณ๑
หรือสถานการณ๑หนึ่งแตไํดม๎าจากแหลํงอื่นเชํนเอกสารที่มีผูเ๎รียบเรียงไว๎แล๎วนํามาวิเคราะห๑ เสนอหรืออ๎างอิง
รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายด๎านแรงงานของประเทศไทย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  แบบสัมภาษณ๑ซึ่งข๎อคําถามในการสัมภาษณ๑ได๎ออกแบบให๎เป็นคําถามแบบปลายเปิดและเปิด
กว๎างไมํจํากัดคาํตอบ เพ่ือให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลที่สําคญัได๎แสดงความคิดเห็นอยํางกว๎างขวางและอิสระ สําหรบั  การตอบ
วัตถุประสงค๑สองประการคือเพื่อศกึษาวิเคราะห๑นโยบายด๎านแรงงานของรัฐ    
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารที่กลําวไว๎ในข๎อ 1  รวมทั้งแนวคิด และทฤษฎีตํางๆ  
ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายด๎านแรงงานได๎แกํแนวคิดของ F.H. Habinson กรอบทฤษฎีด๎านนโยบายสาธารณะ  
ตัวแบบกระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบตัิ  การแยกแยะการวิเคราะห๑และประเมินสี่ป๓จจัยหลักคือ CIPP  
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam,1975) ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย๑  ทฤษฎีการตํอรองคําจ๎าง  แนวคิดด๎าน
โครงสร๎างคําจ๎าง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ศึกษาโดยใช๎การสัมภาษณ๑ 
เชิงลึก (in-depth interview)  
 ขั้นตอนที่ 2  เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงนโยบายด้านแรงงานของรัฐ 
  แหล่งข้อมลู 
  แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 26 คน ได๎แกํ บุคคลซึ่งมีประสบการณ๑
ในการดํารงหรือเคยดาํรงตําแหนํงองค๑กรนายจ๎าง นายจ๎าง องค๑กรลกูจ๎าง ลูกจ๎าง เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ๎กํ ผลการวิจยัจากขั้นตอนที่ 1 มาทําการตรวจสอบโดยผู๎เชี่ยวชาญ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู๎วิจัยใช๎แนวคิดและทฤษฎีเป็นหลกัโดยเน๎นท่ีวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎มีการตรวจสอบแบบ   
สามเส๎า  (triangulation) ด๎วยการสังเกต  การสัมภาษณ๑  และการใช๎ข๎อมูลเอกสาร 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห๑ข๎อมลูในการวิจัยครั้งนี้  คือ การวิเคราะห๑เนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นโยบายด๎านแรงงานของการศึกษาวิเคราะห๑องค๑กรของรัฐด๎านนโยบายแรงงานตามประเทศไทย  
เน๎นให๎คนไทยมีงานทําทุกพื้นที่สํงเสริมการจ๎างงานในทุกกลุํมทุกชํวงวัยสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  แรงงาน
มีคุณภาพดี มีความมั่นคงในการทาํงานและมีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน    ของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  เป็นนโยบายที่สํวนใหญํบริหารโดยใช๎กฎหมายที่มีอยูํหลายฉบับ  
ซึ่งผู๎วิจัยได๎กลําวถึงไว๎แล๎วในขอบเขตของการวิจัยด๎านเนื้อหา จากการวิจัยพบวํากฎหมายแรงงานขาดความ
ยืดหยุํน  มีป๓ญหาเรื่องการตีความ การเอื้อประโยชน๑ให๎ลูกจ๎างมากเกินไป การใช๎การจ๎างงานแบบเหมาคําแรง 
การใช๎การเลิกจา๎งลูกจ๎างประจําและนําแรงงานข๎ามชาติมาทดแทน สถานประกอบกิจการขนาดเล็กจาํนวนมาก
ไมํปฏิบตัิตามกฎหมาย ขาดการเผยแพรํ การประชาสัมพันธ๑ของหนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมาย 
 2. ข๎อเสนอปรับปรุงนโยบายของรฐัด๎านแรงงาน  ได๎แกํ การกําหนดแผนและนโยบายของกระทรวง
แรงงานต๎องให๎สอดคล๎องและต๎องเป็นแผนและนโยบายระดับชาติ รวมทั้งการกําหนดแผนเกี่ยวกับแรงงานข๎าม
ชาติให๎ชัดเจน โดยบรรจุอยูํในแผนแมํบทคือแผนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแหํงชาติเพื่อที่จะกําหนดให๎รัฐบาล
นําเสนอเป็นนโยบายที่จะแถลงตํอรัฐสภา นําไปปฏิบัติในทุกภาคสํวนให๎เกิดประโยชน๑สูงสดุโดยภาพรวมของ
ประเทศ นอกจากนั้นยังพบวํามีความจําเป็นในการระดมความคิดของผู๎นําทุกภาคสํวนให๎มสีํานรํวมในการจัดทํา
นโยบาย การจัดทําคูํมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพรํใหผ๎ู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบและประชาสมัพันธ๑ให๎ท่ัวถึง
ทั้งประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สํงเสรมิด๎านการมีงานทํา การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  สํวนด๎านหลักประกันคุณภาพชีวิตของลูกจ๎างต๎องแยกสํานักงานประกันสังคมออกจากกระทรวง
แรงงานโดยเด็ดขาดใหม๎ีฐานะเป็นหนํวยงานอิสสระปราศจากการครอบงําของกระทรวงแรงงานและนกัการเมือง 
นโยบายบางนโยบายไมํเหมาะสมต๎องยกเลิกเชํนนโยบายแบบหนึ่งเดียวท้ังประเทศคือคําจ๎าง 
ขั้นต่ํา 300 บาท นอกจากนั้นต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานด๎านการให๎ความรู๎ การปรับปรุง
แนวความคิดของเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐและสนบัสนุนให๎มีองค๑กรด๎านแรงงานท้ังรูปแบบตามกฎหมายและรปูแบบอ่ืนๆ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผู๎ประกอบกิจการ 
 จากท่ีได๎กลําวถึงไว๎แล๎วข๎างต๎นเกี่ยวกับนโยบายสํวนใหญํด๎านแรงงานบริหารด๎วยกฎหมายแรงงาน
หลายฉบับ แตลํะฉบับมีผลบังคับใช๎มายาวนาน ควรมีการปรับปรุงแก๎ไขเพิ่มเติมให๎ทันกับสภาวะในป๓จจุบันและ
ควรอยูํในเลมํเดียวกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี ้
 1. การวิเคราะห๑องค๑กรของรัฐด๎านนโยบายแรงงานตามวัตถุประสงค๑ในการวิจัยข๎อท่ี 1 นโยบาย    
ด๎านแรงงานบริหารโดยกฎหมายหลายฉบับเนื่องจากคนท่ีมีสํวนได๎สวํนเสียดา๎นการบริหารแรงงานประกอบด๎วย
บุคคลหลายฝุาย อาทิ  ลูกจ๎าง  ผูป๎ระกอบกิจการสอดคล๎องกับแนวคิดของ  F.H.HABINSON .(1973)  ที่กลําว
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วําในทุกแหํงที่มีมนุษย๑รวมกันอยูํในสังคมแล๎วก็ยํอมมีการสรา๎งกฎหมายหรือกฎเกณฑ๑แบบอ่ืนข้ึนมาใช๎เพื่อ
กําหนดความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล เชํนเดียวกันกับนิคม  จันทรวิทูร (2541) ได๎สรุปคํานิยามของกฎหมาย
แรงงาน (Labour  Law) ไว๎วํากฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่วางแนวปฏิบัติระหวํางนายจ๎างและลูกจ๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลทั้งสองฝุาย แนวทางที่รัฐบาลจะเข๎ามาดแูลสํงเสริมความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลทั้ง
สองเป็นไปในทํานองเดียวกันกับแนวความคิดของเกษมสันต๑  วิลาวรรณ (2549) และพงษ๑รัตน๑    เครอืกลิ่น 
(2545)        
 ประเด็นการขาดการประชาสมัพันธ๑และเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐขาดประสิทธิภาพสอดคล๎องตัวแบบประสาน
ระหวํางนโยบายกับปฏิบตัิตามแนวคิดของแวนมิเตอร๑และแวนฮอร๑นเป็นตัวแบบท่ีนําทฤษฎีองค๑การประสานเข๎า
กับผลในทางปฏิบัตินโยบาย ข๎อสมมติฐานของตัวแบบนี้ คือนโยบายนําการเมืองและนโยบายที่จะประสบ
ผลสําเร็จต๎องเป็นที่ยอมรับและมีจดุรํวมของกลุํมผลประโยชน๑ท้ังมวลเป็นสาํคัญ ในตัวแบบนี้ประกอบด๎วยตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระที่ Donald Van Meter และ Carl Van Horn (1975) นํามาใช๎คือ มาตรฐาน
ของนโยบายและจุดมุํงหมายของนโยบาย ทรัพยากรที่นํามาใช๎ในนโยบาย การสื่อสาร การควบคมุการปฏิบัติงาน 
ลักษณะของหนํวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ สภาพแวดล๎อมทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจและผู๎นาํนโยบาย
ไปปฏิบตัิสํวนตัวแปรตามก็คือการปฏิบัติงาน 
 2. เสนอปรับปรุงนโยบายด๎านแรงงานของรัฐตามวัตถุประสงค๑ในการวิจัยข๎อท่ี 2  ในประเด็นการ
ระดมความคดิของผู๎นําทุกภาคสํวนให๎มีสํานรํวมในการจัดทํานโยบาย สอดคล๎องกับแนวคิดของRobert 
Eyestone (1971) ที่กลําววําลักษณะที่ประชาชนไมไํด๎มสีํวนรํวมในการจัดทํานโยบายภาครัฐ เรียกวํา ระบบ
ราชการแบบปิด ดังนั้นเมื่อกําหนดนโยบายมาแล๎วถ๎าประชาชนไมํพึงพอใจ ก็จะเกิดกระบวนการเรียกรอ๎งให๎เกิด
การเปลีย่นแปลงนโยบาย ป๓ญหาจากการที่ประชาชนไมํได๎มีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายจึงสร๎างป๓ญหาที่
ตามมาคือ ป๓ญหาในด๎านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ การแก๎ป๓ญหาไมตํรงตาม
เปูาหมายที่ประชาชนต๎องการ  
 ประเด็นการจดัทําคูํมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพรํใหผ๎ู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบและ
ประชาสมัพันธ๑ให๎ท่ัวถึงทั้งประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล๎องกับ ตัวแบบประสานระหวํางนโยบาย  กับ
ปฏิบัติตามแนวคิดของแวนมิเตอร๑และแวนฮอร๑นเป็นตัวแบบท่ีนําทฤษฎีองค๑การประสานเข๎ากับผลในทางปฏิบัติ
นโยบาย ในสํวนของการสื่อสาร  การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Interorganization  Communication  and  
Enforcement  Activities) 
 ประเด็นนโยบายบางนโยบายไมเํหมาะสมต๎องยกเลิกเชํนนโยบายแบบหนึ่งเดียวท้ังประเทศคือคําจ๎าง
ขั้นต่ํา 300 บาท สอดคล๎อง ทฤษฎีผู๎นํา (Elite Theory )กลําวสรุปได๎วํา ผู๎นําซึ่งเป็นสํวนน๎อยในสังคมแตํมี
อํานาจเป็นผู๎กําหนดนโยบายสาธารณะใหเ๎ป็นไปตามความต๎องการของผู๎นํา เป็นภาระหน๎าท่ีของชนช้ันนํา  หรือ
ชนช้ันปกครองในระบบสังคม เมื่อเป็นเชํนน้ี การกําหนดนโยบายจึงเป็นเรื่องของชนช้ันนํา ที่จะเป็นผู๎กําหนด
ความต๎องการและความคิดเห็นของประชาชนเอง นโยบายจึงถูกกําหนดจาก “เบื้องบน” โดยมีข๎าราชการเป็นผู๎
ปฏิบัติตามซึ่งการกําหนดนโยบายโดยวิธีน้ีอาจแปลความต๎องการความคิดเห็นของประชาชนผิดพลาด โดยนําเอา
ทัศนคติและผลประโยชน๑ของตนเข๎ารํวมพิจารณาด๎วย ไมํใชํความตอ๎งการของมวลชน   สํวนใหญํ   
 ประกอบกับแนวคิดการแยกแยะการวิเคราะห๑และประเมินสี่ป๓จจยัหลักของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, 2004 ) ได๎แยกแยะการวิเคราะห๑และประเมินสี่ป๓จจัยหลัก คือ CIPP ซึ่งได๎แกํ 1).Context  คือ 
การประเมินวัตถุประสงค๑ของโครงการและนโยบาย  2). Input คือ ทรัพยากรที่ใสํเข๎าไป ไมํวําจะเป็นด๎านเงินทุน
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หรือทรัพยากรบคุคล  3) Process คือ กระบวนการในการปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผลตามที่นโยบายตั้งเปูาหมายไว๎  
4).Product คือ ผลลัพธ๑ทีไ่ด๎จากการนํานโยบายไปใช๎ 
 นอกจากน้ันยังได๎นําแนวคดิด๎านทฤษฎีการตํอรองคําจา๎ง เป็นอัตราคําจ๎างท่ีถูกกําหนด 
โดยการเจรจาตํอรองกันระหวํางฝาุยจัดการ และฝุายผู๎แทนของลูกจา๎ง รวมทั้งแนวคิดด๎านโครงสรา๎งคําจ๎าง 
ซึ่งกลําวถึงโครงสร๎างคําจ๎างท่ีแตกตํางกันไปในแตํละอาชีพ อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร๑และกลุมํมาพิจารณา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาวิเคราะห๑องค๑กรของรัฐด๎านนโยบายแรงงานตามวตัถปุระสงค๑ของการวิจยัข๎อที่ 1      
พบประเด็นท่ีสําคญัๆ กลําวคือ ประเด็นแรก  กฎหมายมีป๓ญหาในเรื่องการตีความและความไมํยืดหยุนํของ
กฎหมายแรงงาน  ผู๎รับผดิชอบในเรื่องกฎหมายแรงงานทุกหนํวยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน องค๑กรตํางๆ 
ด๎านแรงงานและผู๎มสีํวนได๎สํวนเสยีทุกฝุายต๎องนําประเด็นดังกลําวไปหารือกําหนดแผนการปรับปรุงแก๎ไขและ
เพิ่มเตมิให๎เกิดประสิทธิผลตํอไปประเด็นท่ีสอง การขาดการเผยแพรปํระชาสมัพันธ๑  หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
โดยตรงทุกฝุาย เจ๎าหน๎าที่ทุกคน ผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ๑โดยตรงรํวมกันกําหนดนโยบาย แผนและการ
ประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรม  ประเด็นที่สาม  เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐขาดประสิทธิภาพหนํวยงานการเจ๎าหน๎าท่ีของทุก
หนํวยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข๎องกับแรงงานปรับแผนการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมให๎เจา๎หน๎าท่ีของรัฐมีองค๑ความรู๎
ด๎านกฎหมายแรงงานและด๎านการบริหารแรงงานอยํางถํองแท๎ทําให๎เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐมีความตระหนักและเข๎าใจ
ในธุรกิจและมสีมรรถนะในการทํางานเชิงรุก มีการจัดการความรู๎และสร๎างองค๑กรแหํงการเรยีนรู๎ 
 จากการศึกษาเพื่อปรบัปรุงนโยบายด๎านแรงงานตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อ 2. พบประเด็นท่ี
สําคัญๆ กลําวคือประเด็นแรกควรให๎มีการระดมความคิดของผู๎นําจากทุกภาคสํวนให๎มสีํวนรํวมในการกําหนด
นโยบายดา๎นแรงงาน  ผู๎ที่รับผิดชอบในการกําหนดแผนแมํบทระดับชาติและระดับกระทรวงด๎านนโยบายแรงงาน
ต๎องนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติอยํางเปน็รูปธรรมโดยให๎ผู๎มสีํวนได๎สํวนเสยีทุกฝุายได๎เข๎ามามสีํวนรํวมอยํางทั่งถึงและ
เทําเทียม  ประเด็นท่ี 2 การจัดทําคูํมือสําหรับการบริหารแรงงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผู๎ที่รับผิดชอบ
ด๎านแรงงานโดยตรงภาครัฐคือกระทรวงแรงงานจะต๎องตั้งคณะทํางานจากทุกฝุายที่มสีํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
ดําเนินการ ประเด็นที่ 3 การยกเลกินโยบายคําจา๎งขั้นต่ํา  300 บาท  หนํวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเรือ่งของ
คําจ๎างทุกหนํวยงานได๎แกํ สาํนักงานคณะกรรมการคําจา๎ง คณะกรรมการคําจ๎างจังหวดั  ผู๎ประกอบกิจการ 
ลูกจ๎าง  องค๑กรตํางๆ ด๎านแรงงานท่ีเกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันกําหนดแผนและดําเนินการ  อยํางเป็นรูปธรรม  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 แรงงานเป็นป๓จจัยเดียวในการผลติที่มีชีวิต และถือวํามีความสําคญัเปน็อยํางยิ่งที่จะกํอให๎เกิดการผลติ
ตอบสนองตํอความต๎องการของคนและทางสังคม   
 การวิจัยด๎านแรงงานจึงกํอให๎เกิดประโยชน๑อยํางมาก ผู๎วิจัยมคีวามหวังวําจะมีผูส๎นใจสร๎างผลงานวิจยั
ด๎านแรงงานอยํางตํอเนื่องมีหลายประเด็นที่สามารถกําหนดเป็นหัวข๎อวิจัยด๎านแรงงานไดเ๎ชํน การกําหนด
นโยบายดา๎นแรงงาน กรณศีึกษา การแทรกแซงจากนักการเมืองและกลุํมผลประโยชน๑, ประสิทธิผลของการนํา
นโยบายดา๎นแรงงานไปปฏิบัต,ิ การประเมินผลนโยบายดา๎นแรงงาน,การพัฒนากฎหมายแรงงาน ,รูปแบบการ
พัฒนาผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสยีด๎านแรงงาน, กฎหมายแรงงาน: การแกไ๎ขปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ๑และสิ่งแวดล๎อมในป๓จจุบัน, การนํานโยบายด๎านแรงงานไปปฏิบตัิ  กรณีศึกษาการแทรกแซงจากกลุํม
การเมืองและกลุํมผลประโยชน๑ เปน็ต๎น    
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ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งบทความ 
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 วารสาร สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรมี
วัตถุประสงค๑เพื่อตีพิมพ๑ผลงานวิจัย ผลงานสร๎างสรรค๑ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
เผยแพรํแกํนักวิชาการและบุคคลทั่วไปปีละ 3 ฉบับ บทความที่ได๎รับการตีพิมพ๑ในวารสารจะต๎องผํานการตรวจ
พิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู๎ทรงคณุวุฒิ หากมีความเห็นวําต๎องมีการปรับแกไ๎ขทางกองบรรณาธิการจะ
สํงคืนเพื่อแก๎ไขและขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไมํลงพิมพ๑เมื่อไมผํํานการพิจารณา ผู๎ที่มคีวามประสงค๑จะสํง
บทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ๑ให๎ปฏิบัติตามข๎อแนะนํา ดังตํอไปนี้ 
 
การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 
 

 หลักเกณฑก์ารส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 
    1. ต๎นฉบับต๎องพิมพ๑ตามรูปแบบและข๎อแนะนําในการเขียนบทความของวารสารนี ้
     2. ต๎นฉบับที่สํงมาให๎พิจารณาลงตพีิมพ๑จะต๎องไมเํคยตีพมิพ๑ในวารสารฉบับอื่นมากํอน และ
จะต๎องไมสํํงตีพิมพ๑ซ้ําซ๎อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
   3. การตีพิมพ๑บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลําดับกํอนหลังตามวันท่ีได๎รับเรื่อง 
     4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ๑บทความทุกเรื่องรวมทั้งการ
ปรับปรุงบทความบางสํวนตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคณุวุฒิที่เป็นผูอ๎ํานบทความ 
     5. บทความที่ตีพิมพ๑ลงในวารสาร ถือวําเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร๎างสรรค๑ และผลงานวิชาการ
ของผู๎เขียนไมํใชํความคดิเห็นของกองบรรณาธิการ ผู๎เขียนต๎องรับผดิชอบตํอบทความของตน 
     6. บทความที่ได๎ผาํนการพิจารณาแล๎ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ทราบเป็น 
ลายลักษณ๑อักษร 
 การส่งต้นฉบับ 
  สํงต๎นฉบับเอกสารพร๎อมไฟล๑ข๎อมลูมาที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt 
และสามารถสอบถามรายละเอียดได๎ที่ สถาบันวิจยัและพัฒนา อาคารเฉลมิพระเกียรติ  6 รอบ (อาคาร 12) 
ช้ัน  7  มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  62000  
ติดตํอสอบถามได๎ที่นายทวิช  ปิ่นวิเศษ โทรศัพท๑ 08 4593 9223, 0 5570 6555 ตํอ 1780 
 รูปแบบการพิมพ์บทความ 
     1.ให๎พิมพ๑ลงบนกระดาษ ตั้งคํากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจํานวนหน๎าของเนื้อหาและ
เอกสารอ๎างอิงรวมทั้งสิ้นไมํเกิน 15 หน๎า ใช๎รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแตํละหน๎าไมํ
เกิน 30 บรรทัด 
 
 
 
 
 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt
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  2. ข๎อปฏิบัติการพิมพ๑แตลํะหัวข๎อ/สํวนประกอบ 
 

ที ่ หัวข๎อ/สํวนประกอบ คําอธิบาย 
1 ช่ือเรื่อง/บทความ   ระบุช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 

พอยท๑ ชนิดหนา ไว๎กึ่งกลางหน๎ากระดาษ 
2 ช่ือผู๎เขียนบทความ ระบุช่ือผู๎วิจัย ผู๎รํวมวิจยั (ถ๎ามี) อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ทุกคน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท๑ ชนิดหนา ไว๎กึ่งกลาง
หน๎ากระดาษ 

3 สังกัดผู๎เขยีนบทความ ถ๎าเป็นนักศึกษา ให๎ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และช่ือ
สถาบันการศึกษา  
ถ๎าไมํใชํนักศึกษา ให๎ระบุวุฒิการศกึษา ตําแหนํงทางวิชาการ และ
ช่ือหนํวยงานท่ีสังกัด (ถ๎ามี) 
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท๑ ชนิดธรรมดา ไว๎ท่ีเชิงอรรถท๎ายหน๎า 

4 บทคัดยํอ บทคัดยํอภาษาไทย ไมเํกิน 10 บรรทัดและบทคัดยํอภาษาอังกฤษ 
ไมํเกิน 250 คํา เขียนโดยสรุปซึ่งมเีนื้อหาประกอบด๎วย
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย วิธีดําเนนิการวิจัย และผลการวิจยั 

5 คําสําคญั ระบุคําสําคัญ 2-5 คําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว๎ท๎าย
บทคัดยํอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เนื้อหา บทความวิจัย หัวข๎อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด๎วย 
   1. ความเป็นมาและความสาํคัญของป๓ญหา 
   2. วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
   3. สมมุติฐานการวิจยั (ถ๎ามี) 
   4. วิธีดําเนินการวิจัย (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุมํตัวอยําง หรือแหลํงข๎อมูล/ผู๎ให๎ข๎อมลู เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัยและการหาคุณภาพ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยเขียนแยกหัวข๎อ) 
   5. สรุปผลการวิจัย (ระบผุลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ โดยสรุป
ซึ่งอาจมีตารางหรือภาพประกอบ)   
   6. อภิปรายผลการวิจัย (ระบุประเด็นที่เป็นผลการวิจัยทีส่ําคัญ
ในแตํละวัตถุประสงค๑ และอภปิรายโดยมีการอ๎างอิงทฤษฎีหรือ
งานวิจัย) 
   7. ข๎อเสนอแนะ (ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับ ข๎อเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปใช๎  ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป โดย
นําเสนอแยกหัวข๎อ) 
   หัวข๎อเนื้อหาทั้ง 7 หัวข๎อ ไมํต๎องระบุหมายเลข ใช๎ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท๑ ชนิดหนา สํวนรายละเอียดเนื้อหาใช๎ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท๑ ชนิดธรรมดา 
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(ตํอ) 
ที ่ หัวข๎อ/สํวนประกอบ คําอธิบาย 
  บทความวิชาการ หัวข๎อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด๎วย 

บทน า เนื้อหา และสรุป ใช๎ขนาดตัวอักษร 14 พอยท๑ ชนิดหนา 
สํวนรายละเอยีดเนื้อหาใช๎ขนาดตวัอักษร 14 พอยท๑ ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถ๎ามี) ใช๎ตารางแบบเส๎นคูํ เปิด-ปิดตาราง 
8 ภาพ (ถ๎ามี) รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล๑ที่มีนามสกลุ TIFF ที่มีความ

ละเอียดไมํเกิน 300 dpi 
9 การอ๎างอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตวัอยํางรูปแบบการอ๎างอิงแทรก

ในเนื้อหา ข๎างท๎ายนี ้
10 เอกสารอ๎างอิง ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอยํางรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอา๎งอิง ข๎างท๎ายนี้  นําเสนอเฉพาะ
รายการทีม่ีการอ๎างอิงในเนื้อหาบทความ ให๎ครบทุกรายการ 

 

ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 1. หนังสือ  
  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
   (สมพงษ๑ ชูมาก, 2548, หน๎า 10-12) 
   (สมเดจ็พระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎าฟูากลัยานิวัฒนา, 2531) 
   (Wilson, 2007, p. 67) 
  1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
   (อวยพร พานิช และคนอื่นๆ, 2548, หน๎า 51-53) 
   (Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78) 
  1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน๎า10-11) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2541, หน๎า5-6) 

   (Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 
 2. วิทยานิพนธ ์
   (เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, 2543, บทคัดยํอ) 
   (โอกามา จําแกะ, 2550) 
   (Almeida, 1990) 
 3. รายงานการประชุม 

 (นิทัศน๑ ภัทรโยธิน, 2540, หน๎า 30) 
 (PaitoonSinlarat, 1995, p.217) 

 4. วารสาร 
   (Bekerian, 1993, pp. 574-575) 
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 5. หนังสือพิมพ์ 
   (สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน๎า 7) 
   (Krishman, 2007, pp. 1, 12) 
 6. จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
   (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2541) 
   (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
 7. โสตทัศนวัสด ุ
   (ยุพดี พยักฆพันธ๑, 2530) 
 8. ซีดีรอม 
   (อุทยานประวัติศาสตร๑กําแพงเพชร, 2543) 
   (Social Science Index, 1999) 
 9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
  9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
   (อรรถศิษฐ๑ วงศ๑มณีโรจน๑, 2542) 
   (Abell, 2002) 
  9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
   (Kenneth, 1998)  
  9.3 หนังสือพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส ์
   (ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542) 
   (ศธ. ยุติการถํายโอนสถานศึกษาบญัชี 2, 2550) 
  9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www.)  
   (ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ, ม.ป.ป.) 
   (Ministry of Education, 2005) 
 10. การสัมภาษณ์ 
   (ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
   (Page, 1991,  March 5) 
    

ตัวอย่างรูปแบบรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือ 

  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
สมพงษ๑ ชูมาก. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ๑ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑. 
กัลยานิวัฒนา, สมเดจ็พระเจ๎าพี่นางเธอเจ๎าฟูา. (2531). เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย.์ (พิมพ๑ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: 

ดํานสุทธาการพมิพ๑. 
Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nded).  London : Oxford University Press. 
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  1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
อวยพร พานิช และคนอื่นๆ. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management. New York : McGraw-Hill. 
 1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลยั. (2546). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
การศึกษาแหํงชาติ, สํานักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตามแนวคิด5 ทฤษฎี. กรงุเทพฯ : 

โรงพิมพ๑ไอเดียสแควร๑,  
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai : NopBueri Si Nakon Ping.Bangkok : Ministry of 

Education. 
 2. วิทยานิพนธ ์
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2543). การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิทยานิพนธ๑ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏกาํแพงเพชร. 
โอกามา จําแกะ. (2550). การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา

จ ากัด ต าบลแม่ทา กิ่งอ าเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ๑พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑. 
Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work : Consequencesfor fathers’ 

stress and father child relation. Master's thesis,University of Victoria. 
 3. รายงานการประชุม 
นิทัศน๑ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุมนกับัญชีทั่วประเทศ คร้ังท่ี 15 

วิสัยทัศน์นักบญัชีไทย. วันท่ี 27-28มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน๎า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชี
และผูส๎อบบัญชรีับอนุญาตแหํงประเทศไทย. 

PaitoonSinlarat. (1995). Success and failure of facility in Thai university. In 
SomwangPitiyanuwat, et al. (Eds), Preparing teachers for All the World’s Children: 
An Era of Transformation Proceedings of International Conference, Bangkok 
1992. (pp. 217-233). Bangkok : UNICEF. 

 4. วารสาร  
มัลลวรี๑ อุดลวัฒนศริิ, นิตย๑ บุหงามงคล และวลิาวัลย๑ จตรุธํารง. (2549, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศกึษาและ

พัฒนาพฤติกรรมทางจรยิธรรมของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร ศึกษาศาสตร์, 
29(3-4), 83-92. 

Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 
574-576. 

 5. หนังสือพิมพ์ 
สมศรี หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหมํจะสร๎างมติิใหมํให๎สังคมพุทธ. มตชิน, หน๎า 7. 
Krishman, E. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem Bangkok post, p.1, 12. 
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6. จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา. [แผํนพับ]. สงขลา: การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย. 
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and 

writing about people with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and Training 
Center on Independent Living. 

 7. โสตทัศนวัสด ุ
ยุพดี พยักฆพันธ๑ (ผู๎บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง].กรุงเทพฯ : องค๑การวิทยาศาสตร๑

การแพทย๑. 
 8. ซีดีรอม    
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร. (2543). [CD-ROM]. Available : ฐานข๎อมูลไปดูใหเ๎ต็มตาล้าํคําความเป็น

ไทย. [2544, มิถุนายน 23]. 
Social Science Index. (1999). [CD-ROM]. Available : UMI/Social Science Index. [2005, June 26]. 
 9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
  9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
อรรถศิษฐ๑ วงศ๑มณโีรจน๑. (2542). ความอุดมสมบูรณ์ของดิน. [Online].Available : 

http://158.108.200.11/soil009hom-1/009421/chap1.htm#era1. [2550, กุมภาพันธ๑ 20]. 
Abell, S.K. (2002). Science teacher education : An international perspeetive. [Online]. 

Available :http://ebook.Springkerlink.com/Search/Search Results.aspx?. [2007, June 30]. 
  9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human rights.Journal of Buddhist 

Ethies [Online], 2, (9).Available : http://www.cac.psu.edu/Jbe/twocont.html.[2006, 
August 12]. 

  9.3 หนังสือพิมพ์อิเลก็ทรอนิกส ์
ซูม. (นามแฝง). (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทย ใน ไทยรัฐ. [Online]. Available : 

http://www.thairath.co.th. [2542, ตุลาคม 25]. 
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใน สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ............ 
 

1. ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................. 
2. ระดับการศึกษาสูงสดุ..............................................................ตําแหนํงทางวิชาการ........................................... 
3. สถานะภาพของผูส๎ํงบทความ  อาจารย๑                          นักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

    นักศึกษาระดับปริญญาโท     บุคคลทั่วไป 
4. ปีท่ีคาดวําจะสําเร็จการศึกษา (สําหรับนักศึกษา)   วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................... 
5. ท่ีอยูํท่ีสามารถตดิตํอได๎สะดวก 
    ............................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................................................................ 
    โทรศัพท๑...............................................................................E-mail................................................................... 
6. ประเภทบทความ         บทความวิจัย         บทความวิชาการ        
7. ช่ือบทความ 
    (ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................ 
    (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................ 

 

ทั้งนี้บทความฉบับนี้มีการอ๎างอิงบทความจาก สักทอง : วารสารมนษุยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑  
จํานวน........บทความ (ถ๎ามจีะได๎รบัพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) และข๎าพเจ๎าขอรับรองวําบทความนีไ้มํเคยลงตีพิมพ๑
ในวารสารใดมากํอนและยินยอมวาํบทความที่ตีพิมพ๑ลงในสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร ถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ในการนี้ข๎าพเจ๎าดําเนินการจดัพิมพ๑ตามรูปแบบการเขียนบทความทีม่หาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
ได๎กําหนดไว๎ทุกประการ และได๎ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลตามรายการตรวจสอบบทความและ ข๎าพเจ๎าได๎
สํงบทความในระบบ Online ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/tgt เป็นที่เรยีบร๎อยแล๎ว  

บทความที่สํงมาโดยไมํมีใบรายการตรวจสอบบทความ หรือมีไมํครบหรือไมํถูกต๎องตามที่กําหนดไว๎จะถูก
สํงกลับกํอนการดําเนินการใดๆ ทัง้สิ้น  ผู๎เขียนสามารถ download รายการตรวจสอบบทความได๎จาก 
http://research.psru.ac.th/ 
 
 
 

     ลงช่ือ............................................................ 
(.........................................................) 

                                                                                        ผู๎สํงบทความวิชาการ/บทความ 
 
 

ความคิดเห็นของประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ๑ 
“พิจารณาบทความแล๎วเห็นสมควรเผยแพรํได๎” 

 

ลงช่ือ................................................................................ 
      (.............................................................................) 

   ประธานกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ๑ 

http://tci-thaijo.org/index.php/tgt
http://research.psru.ac.th/
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แบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดของบทความ 

  ต๎องเป็นบทความที่ไมเํคยตีพิมพ๑เผยแพรํที่ใดมากํอน 
  ไฟล๑ที่สํงจะต๎องทําตามรูปแบบท่ีตามคําแนะนาํในการเตรียมต๎นฉบับเทําน้ัน อยูํใน 
     รูปแบบของ Word และ ใช๎  TH SarabunPSK   
  รูปภาพประกอบ (figure)  บันทึกเป็นไฟล๑ที่มีนามสกุล TIFF ที่มีความละเอียดไมํเกิน 300 dpi   
      เทํานั้น  
      

บทความวิจัยมีหัวข๎อตามที่กําหนด ดังนี ้
  ช่ือเรื่อง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   สังกัดผูเ๎ขียนบทความ ภาษาไทย 
   บทคัดยํอ  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   คําสําคญั  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทนํา 
   วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
   วิธีดําเนินการวิจยั 
   ผลการวิจัย 
   อภิปรายผลการวิจัย 
   ข๎อเสนอแนะ 
   เอกสารอ๎างอิง 
 

บทความวชิาการมีหัวข๎อตามที่กําหนด ดังน้ี 
   ช่ือเรื่อง/บทความ  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   สังกัดผูเ๎ขียนบทความ ภาษาไทย 
   บทคัดยํอ  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   คําสําคญั  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   บทนํา 
   เนื้อหา 
   สรุป 
   เอกสารอ๎างอิง 
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แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

1. ข๎อมูลผู๎ลงบทความ 
  บุคคล 
      ช่ือ นางสาว/นาง/นาย .................................................................................................................... 
      อาชีพ............................................................................................................................................... 
      ที่อยูํ(บ๎าน)....................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................โทรศัพท๑........................................ 
      ที่อยูํ(ท่ีทํางาน)................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................................ 
2. คําดําเนินการจดัพิมพ๑บทความ บทความละ 2,000 บาท และผูล๎งบทความได๎รบัวารสารฉบับน้ัน 1 เลํม 
3. ซื้อวารสารเป็นรายเลมํ เลมํละ 300 บาท จํานวน.............เลมํ (ถ๎าต๎องการมากกวํา 1 ฉบับ) 
4. การชําระเงิน 

 เงินสด  จํานวน...............บาท 
 โอนเงินเข๎าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว จํานวน...............บาท 

       เลขบัญชี 347-0-29774-6 
       ช่ือบัญชี วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  แจ๎งหลักฐานการชําระเงิน ได๎ที่ 
    - ทาง E-mail : airjordan_1123@hotmail.com 
    - ทาง(Fax) โทรสาร 0 5570 6518 

     - ทางไปรษณยี๑ สํงถึง สถาบันวิจยัและพัฒนา (วารสารสักทอง )  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร 69 หมูํ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  

          จังหวัดกําแพงเพชร  62000  
5. สถานท่ีจัดสํงวารสารไปให ๎  

 บ๎าน  
 ที่ทํางาน 

 
 

 
         ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                                   (........................................................) 
             ............/................/.............. 

 
 
 
 
 

mailto:airjordan_1123@hotmail.com
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แบบฟอร์มค่าสมัครสมาชิกวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 

1. ข๎อมูลผู๎สมัครสมาชิกวารสาร 
 บุคคล 
      ช่ือ นางสาว/นาง/นาย .................................................................................................................... 
      อาชีพ............................................................................................................................................... 
      ที่อยูํ(บ๎าน)....................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................โทรศัพท๑........................................ 
      ที่อยูํ(ท่ีทํางาน)................................................................................................................................. 
      ........................................................................................................................................................ 
 หนํวยงาน 
      ช่ือหนํวยงาน.................................................................................................................................... 
      ที่อยูํหนํวยงาน................................................................................................................................. 
      .....................................................................................................โทรศัพท๑..................................... 
2. คําสมัครสมาชิกวารสาร  
  1 ปี 2 ฉบับ 500 บาท 
  2 ปี 4 ฉบับ 900 บาท 
3. ซื้อวารสารเป็นรายเลมํ เลมํละ 300 บาท จํานวน................เลํม 
4. การชําระเงินคําสมัครสมาชิกวารสาร 
  เงินสด จํานวน..................บาท 

 โอนเงินเข๎าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว   จํานวน..................บาท 
       เลขบัญชี 347-0-29774-6 
       ช่ือบัญชี วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  แจ๎งหลักฐานการชําระเงิน ได๎ที ่
    - ทาง E-mail : airjordan_1123@hotmail.com 
    - ทาง(Fax) โทรสาร 0 5570 6518 

      - ทางไปรษณีย๑ สํงถึง สถาบนัวิจัยและพัฒนา (วารสารสักทอง )  
    มหาวิทยาลัยราชภฏั กําแพงเพชร 69 หมูํ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  

      จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
5. สถานท่ีจัดสํงวารสารไปให๎ (ตามที่อยูํชื่อระบุในข๎อ 1) 

 บ๎าน  
 ที่ทํางาน 
 หนํวยงาน 

                
 
 

ลงช่ือ.........................................................  
  (........................................................) 

                        ............/................/.............. 
 

mailto:airjordan_1123@hotmail.com
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